Zitting van de Gemeenteraad van 29 augustus 2016
Aanwezig:

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe vanaf punt 14, Jürgen De Mets -

Afwezig:
De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
De raadsleden beslissen unaniem bij hoogdringendheid volgend punt toe te voegen aan de dagorde:”16 Punt
toegevoegd cfr. Art. 29 Gemeentedecreet: “Patrimonium. Gemeentelijk eigendom te Everbeek (Steneplein). Ontwerp
van algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden”.
Openbare zitting:
Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie
01
Adviesraden. Culturele raad. Reglement fonds voor podiumkunsten.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende het fonds voor podiumkunsten
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
02
Adviesraden. Culturele raad. Reglement waarborgfonds.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende het waarborgfond goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
03
Gemeentepersoneel. Actualisatie 1/2016 personeelsbehoeftenplan.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van actualisatie 1/2016 personeelsbehoeftenplan goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
04
Gemeentelijk onderwijs. Prijzen busvervoer.
Met eenparigheid van stemmen wordt het retributiereglement betreffende het busvervoer voor het gemeentelijk
onderwijs goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
05
Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering in buitengewone zitting dd.
3 oktober 2016. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering dd. 3 oktober 2016 op naam van Intergem goed te keuren.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
06
Samenwerkingsverbanden. Eandis Assets. Algemene vergadering in buitengewone zitting
dd. 3 oktober 2016. Goedkeuren agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering dd. 3 oktober 2016 op naam van Eandis Assets goed te keuren.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
07
Samenwerkingsverbanden. Eandis Assets. Algemene vergadering in buitengewone zitting
dd. 3 oktober 2016. Aanstelling vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M. De Pessemier aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering dd. 3 oktober 2016 op naam van Eandis Assets.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
08
Samenwerkingsverbanden. OVSG vzw. Beginselverklaring neutraliteit.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van beginselverklaring neutraliteit goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
09
Samenwerkingsverbanden. FARYS. TMVW IC - statutenwijziging. Beraadslaging en
goedkeuring ontwerp.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van statutenwijziging op naam van de TMVW goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
10
Samenwerkingsverbanden. FARYS. Kapitaalverhoging TMVW door inbreng in natura.
Met eenparigheid van stemmen wordt de kapitaalverhoging door inbreng in natura op naam van TMVW goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Openbare Werken - Mobiliteit
11
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Goedkeuring vrijwillige overeenkomsten.
Met eenparigheid van stemmen worden de vrijwillige overeenkomsten goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
12
Besluit college van burgemeester en schepenen dd. 8 augustus 2016 cfr. art. 157
Gemeentedecreet betreffende "Samenwerkingsverbanden. CREAT. Overeenkomst
"keuring P3 onderhoud brandblusapparaten en haspels". Offerte aankoop
brandblustoestellen volgens artikel 157."
Fractieleider J. Haegeman trekt naar aanleiding van voorliggend punt ook de aandacht op een eerder voorstel tot het
ondersteunen van de deelnemers aan de Kerstmarkt met brandblusbestrijdingsmiddelen.
De raadsleden nemen kennis van het besluit dd. 8 augustus 2016 op naam van het college van burgemeester en
schepenen betreffende “Samenwerkingsverbanden. CREAT. Overeenkomst “Keuring P3 onderhoud
brandblusapparaten en haspels”. Offerte aankoop brandblustoestellen volgens artikel 157”.
Financiën
13
Samenaankoop electriciteit en aardgas vanaf 2018. Gunning.
Met eenparigheid van stemmen wordt de samenaankoop elektriciteit en gas via het Vlaamse Energiebedrijf
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Vervoegt de zitting : Stephan Van den Berghe 14
Financiën. Rekening 2015.
Fractieleider J. Haegeman stelt dat de rekening een ambtelijk document is aan de hand waarvan vast te stellen is dat
de gemeentelijke financiën in goede zin evolueren.
Raadslid K. Wattez stelt dat:
De resultaten op korte en middellange termijn positief evolueren

Een belangrijk element in de resultaten de groei van de inkomsten (onroerende voorheffing en
personenbelasting) is op basis van de bevolkingsgroei
De uitdaging zal zijn om de schuld onder controle te houden, de kosten blijven te beheersen, de blijvende
aandacht voor de toestand in OCMW en Najaarszon en de impact van nieuwe projecten zoals een podiumzaal
met administratief centrum.
Op basis van het stemgedrag bij het meerjarenplan en het budget zal de CD&V-fractie zich onthouden.
Secretariaat
15
Punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet “Gemeentelijk onderwijs.
Goedkeuring arbeidsreglement”.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van arbeidsreglement betreffende het gemeentelijk onderwijs
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
16
Punt toegevoegd cfr. art. 29 Gmeentedecreet: “Patromium. Gemeentelijke eigendom te
Everbeek (Steneplein).Ontwerp van algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden”.
Met éénparigheid van stemmen wordt overeenkomstig artikel 29 Gemeentedecreet aan de dagorde toegevoegd:
“Patrimonium. Gemeentelijke eigendom te Everbeek (Steneplein). Ontwerp van algemene en bijzondere
verkoopsvoorwaarden”.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden toegevoegd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Hierop wordt een mondelinge vraag gesteld door fractieleider N. Morreels betreffende het al dan niet vervuild zijn van
een perceel langsheen de Ronsesestraat dat zou aangekocht worden naar aanleiding van het aanleggen van
fietspaden.
-

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Op last :

Jürgen De Mets
Aanwezig:

Afwezig:

Alexander De Croo

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Stephan Van den Berghe -

01
Dagorde: Adviesraden. Culturele raad. Reglement fonds voor podiumkunsten.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2° en artikel 200;
Gelet op het besluit dd. 27 februari 2012 op naam van de Gemeenteraad betreffende het algemeen reglement op de
gemeentelijke adviesraden;
Gelet op het besluit dd. 4 februari 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende het huishoudelijk reglement van
de culturele raad;
Gelet op het reglement betreffende “fonds voor podiumkunsten”;
Gelet op de goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen door de algemene vergadering van de Culturele Raad
tijdens de vergadering van 23 juni 2016;
Overwegende dat dat de culturele raad de nodige budgetten beschikbaar heeft om een degelijke uitvoering van het
reglement uit te voeren ;
Gelet op de stemming waar x leden aan deelnemen met als resultaat:
X ja stemmen
X nee stemmen
X onthoudingen
Gelet op de x raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT:
Artikel 1: Het reglement “Fonds voor podiumkunsten” – zoals opgenomen in artikel 2 van dit besluit – wordt
goedgekeurd.
Artikel 2: FONDS VOOR PODIUMKUNSTEN
Artikel 1 - Doel
Een jaarlijkse toelage verschaffen aan die verenigingen waarvan de werking zich richt tot een
podiumprestatie.
Artikel 2 Het fonds richt zich enkel naar verenigingen waarvan de werking zich richt op een podiumprestatie:
toneelverenigingen, muziekmaatschappijen en -groepen, koren, dansclubs, mime, poppentheater...
Artikel 3 De vereniging dient lid te zijn van de culturele raad en de algemene werking van de culturele raad te
ondersteunen. Zij moet minstens uit 5 werkende leden bestaan en de amateuristische kunstbeoefening tot
doel hebben. De leden van de vereniging mogen voor hun prestaties geen vergoeding ontvangen.
Artikel 4 Het bedrag waarover het fonds beschikt wordt jaarlijks in de begroting door het bestuur aan de
algemene vergadering van de culturele raad voorgelegd.
Artikel 5 De verdeling van het fonds gebeurt na het werkjaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus.
Artikel 6 De vereniging die meent in aanmerking te komen voor steun uit het fonds dient ten laatste op 15
september een verslag van de jaarwerking ( met aanduiding van de activiteiten, kwalificaties, organisaties en
ledenaantal) samen met de gevraagde bewijsstukken voor te leggen aan het bestuur van de culturele raad.
Artikel 7 Het fonds zal verdeeld worden onder de rechthebbende verenigingen met inbegrip van hun
respectievelijke erkende sub-groepen, aan de hand van vier criteria waarmee de vereniging een aantal
punten kan bekomen. Na het werkjaar wordt het totaal aantal punten opgeteld en wordt de waarde van elk
punt berekend door het gebudgetteerde bedrag te delen door het totaal aantal punten.
Artikel 8,§1 De vier criteria, en hun aantal punten dat ter honorering aan de betrokken vereniging wordt
toegekend, zijn de volgende:

1° OPTREDEN: te controleren aan de hand van affiche; kaarten en programma. In geval van een lokaal
optreden dient de manifestatie opgenomen te zijn in de cultuuragenda of moet ze minstens één week op
voorhand ingegeven zijn in de Uit-databank.
In geval van optreden op verplaatsing dient het contract voorgelegd te worden.
a) Lokaal manifestatievullend optreden :
5 ptn
b) Lokaal manifestatieaanvullend optreden:
2,5 ptn
c) Manifestatievullend optreden op verplaatsing:
4 ptn
d) Manifestatieaanvullend optreden op verplaatsing:
2 ptn
Onder een manifestatievullend optreden wordt verstaan dat de groep alleen of samen met andere groepen
het programma volledig vult. Een optreden tijdens een manifestatie zoals een kermis, ruiterommegang,
Feest van de Vlaamse Gemeenschap, Open Monumentendag, beurzen,...moet als aanvullend worden
beschouwd tenzij het een optreden van minstens 1 uur betreft.
2° INSPANNINGEN VOOR KWALITEITSVERBETERING :
a) Deelname aan Provinciale kwalificatietornooien: te controleren aan de hand van lijst en programma
van de Provinciale Culturele Dienst. Deze deelname geeft gedurende vier jaar recht op een
kwaliteitstoeslag; d.i. een verhoging met 10% van het aantal punten verdiend met de optredens.
Indien binnen de periode van 4 jaar een 2e keer deelgenomen wordt aan een klasseringtoernooi dan
geeft dit recht op een verhoging met 5% voor de periode dat de eerste periode van 4 jaar nog loopt.
b) Medewerking vragen van een gastregisseur of -dirigent voor een optreden: te controleren aan de
hand van een contract,geeft recht op een verhoging met 5% van het aantal punten verdiend met de
optredens gedurende het betrokken werkjaar.
Onder medewerking van een gastregisseur- of dirigent wordt verstaan :
1) dat minstens één optreden en minstens 20 repetities door de gastsregisseur of – dirigent geleid
worden
2) of dat een permanente tweede dirigent een deelgroep onder zijn hoede neemt.
3) De competentie van de gastregisseur of –dirigent of de extra dirigent moet worden aangetoond.
4) Een toeslag voor inspanningen voor kwaliteitsverbetering kan aldus maximum 25 % bedragen.
3° Een vereniging treedt op als ORGANISATOR van een manifestatie ( in Brakel) alleen of in samenwerking
met (een) andere vereniging(en), en brengt een deel van het programma te controleren aan de hand van
werkverslag en/of affiche. Dit wordt gehonoreerd met 2,5ptn. Deze punten kunnen niet in aanmerking
komen voor de berekening van de kwaliteitstoeslag.
4° LEDENAANTAL : te controleren aan de hand van (een copy van) het verzekeringscontract. Dit criterium
wordt gehonoreerd met 2ptn voor een aantal leden van 5 tot 20 ; te verhogen met 1 punt per bijkomende
schijf van 10 leden.
§2 : Bij de aanvraag tot subsidiëring wordt een lijst toegevoegd van de prestaties, met vermelding van de
datum, gegroepeerd volgens de rubrieken in art. 7. Elke prestatie is gevolgd door de letter C voor verwijzing
naar de Cultuuragenda en/of de Uit databank, of door een nummer dat verwijst naar een genummerd
bewijsstuk dat is bijgevoegd. Voor lokale optredens worden enkel de vermeldingen in de cultuuragenda en/of
de Uit databank als bewijsstuk aanvaard en deze dienen niet te worden bijgevoegd.
§3 : De minimum toelage die aan een vereniging wordt toegekend is gelijk aan het bedrag dat uitbetaald
wordt voor een vormende aktiviteit. Voorwaarde is dat de vereniging die de aanvraag doet, punten behaald
heeft uit optredens. Het toegekende bedrag wordt dan in mindering gebracht op het voorziene bedrag en op
het overblijvend bedrag wordt dan de puntenverdeling toegepast.
Artikel 9 Binnen één organisatie, ook al is die over verschillende dagen gespreid, kan door één vereniging
verschillende aanvullende prestaties gebracht worden. Max 2 hiervan kunnen met ptn. gehonoreerd worden.
Artikel 10 De uitbetaling gebeurt na de A.V. in november-december van het jaar; nadat de verslagen van de
jaarwerking van de rechthebbende verenigingen tijdens de bestuursvergadering van oktober zijn
geevalueerd; het begrote bedrag aan de hand van het puntensysteem is verdeeld en het verslag hiervan
tijdens de laatste A.V. is besproken en goedgekeurd. Na deze goedkeuring worden onder geen enkel beding
nog klachten aanvaard.
Artikel 11 Alle manifestaties met uitgesproken ideologische of filosofische inslag komen niet in aanmerking.
Artikel 12 Indien blijkt dat door een vereniging (of verenigingen) onjuiste gegevens werden verstrekt kan het
bestuur van de C.R. de op grond van dit reglement verleende toelagen geheel of gedeeltelijk inhouden of
terugvorderen van de betrokken vereniging.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de culturele raad van de gemeente Brakel
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 02
Dagorde: Adviesraden. Culturele raad. Reglement waarborgfonds.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2° en artikel 200;
Gelet op het besluit dd. 27 februari 2012 op naam van de Gemeenteraad betreffende het algemeen reglement op de
gemeentelijke adviesraden;
Gelet op het besluit dd. 4 februari 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende het huishoudelijk reglement van
de culturele raad;
Gelet op het reglement betreffende “waarborgfonds”;

Gelet op de goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen door de algemene vergadering van de Culturele Raad
tijdens de vergadering van 23 juni 2016;
Overwegende dat dat de culturele raad de nodige budgetten beschikbaar heeft om een degelijke uitvoering van het
reglement uit te voeren ;
Gelet op de stemming waar x leden aan deelnemen met als resultaat
X ja stemmen
X nee stemmen
X onthoudingen
Gelet op de x raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT:
Artikel 1: Het reglement “waarborgfonds” – zoals opgenomen in artikel 2 van dit besluit – wordt goedgekeurd.
Artikel 2: WAARBORGFONDS
Artikel 1 Doel
1° Samenwerking van verenigingen aangesloten bij de culturele Raad bevorderen.
2° Mogelijkheid scheppen om culturele activiteiten te organiseren waarvan het eventuele financiële risico
gedeeltelijk gewaarborgd wordt door de culturele raad.
Artikel 2 De steun kan bekomen worden voor zowel culturele als vormende activiteiten.
Artikel 3 De activiteit moet gedragen worden door minstens 2 verenigingen die lid zijn van de culturele raad.
Artikel 4: De aanvragen moeten minstens 2 maanden op voorhand worden aangevraagd aan het bestuur van
de culturele raad (p.a. Gemeentebediende voor cultuur, gemeentehuis 1, Brakel) en omvatten:
1° aard van de manifestatie
2° plaats
3° datum en uur
4° namen der samenwerkende verenigingen
5° raming der voorziene onkosten in detail
6° raming der voorziene inkomsten eveneens in detail : (inkom - ontvangsten ; subsidies ; opbrengsten uit
begeleidende verbruikersaktiviteiten ; e.a. ). Hieruit volgt het eventuele kastekort dat zou kunnen ontstaan.
Dit tekort wordt gewaarbord tot max. 40 % van de geschatte kost van de activiteit. Dit geldt ook als de
maximum toelage die kan worden verkregen.
De waarborg voor 40 % van de geschatte kostprijs geldt enkel voor het culturele aspect van de manifestatie.
De waarborg kan maximum 1000 euro bedragen.
Artikel 5 De aanvragen worden behandeld en goedgekeurd door het bestuur van de culturele raad. Naast het
geschatte tekort wordt 12,5 euro per meewerkende vereniging ter beschikking gehouden om de eventuele
tekorten aan te zuiveren.
Artikel 6,§1 Uiterlijk twee maanden na de manifestatie dient het bestuur in het bezit te zijn van een
gedetailleerd verslag dat bestaat uit :
1° financiële afrekening
2° bewijsmateriaal dat de C.R. vermeld werd op de gemaakte publiciteit.
§2 Aan de hand daarvan kan overgegaan worden tot een definitieve afrekening. Er kunnen zich vier situaties
voordoen.
1° Het tekort is groter dan het gewaarborgde bedrag, dan wordt het gewaarborgde bedrag uitgekeerd.; de
12,5 euro extra zal de zure pil hopelijk verzachten.
2° Het tekort is exact zoals voorzien (utopisch): het goedgekeurde bedrag blijft onveranderd en dient om het
tekort te dekken. De 12,5 euro extra geeft de organiserende verenigingen toch nog een kleine winst
niettegenstaande zij een deficitaire activiteit hebben georganiseerd.
3° Het tekort is kleiner dan voorzien : het goedgekeurde bedrag wordt aangepast zodat het werkelijke tekort
wordt gedekt door de steun vanwege de culturele raad. Het teveel in het goedgekeurde bedrag gaat terug
naar het waarborgfonds van de culturele raad; de 12,5 euro extra wordt uitbetaald aan de organiserende
verenigingen en betekent toch nog een kleine winst niettegenstaande zij een deficitaire activiteit hebben
georganiseerd.
4° Er is geen tekort ; de organisatie kan afgesloten worden met winst. Het goedgekeurde bedrag gaat in dit
geval volledig terug naar het waarborgfonds van de Culturele Raad. De 12,5 euro extra dient nu om de
minimale winst voor de organiserende verenigingen te waarborgen. Indien de winst uit de organisatie meer
dan 12,5 euro per vereniging bedraagt keert ook deze 12,5 euro extra terug naar het waarborgfonds van de
Culturele Raad. Indien de winst uit de activiteit minder dan 12,5 euro per vereniging bedraagt wordt de 12,5
euro extra gebruikt om de winst per vereniging op te trekken.
Artikel 7 Het bestuur bepaalt per jaar in zijn begroting het bedrag dat voorzien wordt in het waarborgfonds
om deze steunwerking mogelijk te maken. Dit bedrag kan per jaar niet overschreden worden. Aan de
aanvragen zal dus slechts kunnen worden voldaan tot uitputting van het waarborgfonds.
Artikel 8 Ten laatste 1 maand na ontvangst van de aanvraag (2 maand tijdens de zomervakantie) geeft de
culturele raad melding van de beslissing van het bestuur omtrent de aanvaarding van de aanvraag met
vermelding van het gewaarborgde bedrag.
Artikel 9 De organiserende vereniging stuurt een uitnodiging voor de manifestatie en/of receptie naar de
voorzitter van de culturele raad p.a. Dienst Cultuur, gemeentehuis, marktplein 1 Brakel.
Artikel 10 De publiciteit voor de manifestaties die tot stand komt met steun vanwege de Culturele raad
moeten de vermelding "Met steun van de Gemeentelijke Culturele Raad" bevatten.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de culturele raad van de gemeente Brakel
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-

Afwezig:

Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Stephan Van den Berghe -

03
Dagorde: Gemeentepersoneel. Actualisatie 1/2016 personeelsbehoeftenplan.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 4°;
Gelet op het voorliggend ontwerp van personeelsbehoeftenplan “actualisatie 1/2016”;
Overwegende dat de wijzigingen zijn:
1° Diensthoofd infrastructuur (A1a-A3a – statutair)
- 1FE
2° Diensthoofd infrastructuur (A1a-A3a – contractueel)
+ 1FE
3° Medewerker IBO (C1-C3 – gesco)
- 4FE
4° Medewerker IBO (C1-C3 – contractueel)
+ 4FE
5° Administratief medewerker (C1-C3 – statutair)
- 1,5 FE
6° Technisch medewerker redder (C1-C3 – contractueel)
+ 1,5 FE
7° Bibliotheekassistent (C1-C3 – statutair)
- 1,79 FE
8° Bibliotheekassistent (C1-C3 – contractueel)
+2,22 FE
Gelet op de bespreking van het personeelsbehoeftenplan op het overlegcomité dd. 7 maart 2016;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Het ontwerp van personeelsbehoeftenplan “actualisatie 1/2016” wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de financiële dienst
2° de personeelsdienst
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 04
Dagorde: Gemeentelijk onderwijs. Prijzen busvervoer.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 15°;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op de omzendbrief kostenbeheersing in het basisonderwijs dd. 22 juni 2007;
Overwegende dat naar aanleiding van het verhogen van de tarieven door De Lijn en de communicatie hieromtrent
door de onderwijskoepel van steden en gemeenten vzw het college voorstelt een nieuwe retritbutiereglement
betreffende het leerlingenvervoer goed te keuren;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Vanaf 1 september 2016 wordt een retributie gevestigd op het gebruik van het gemeentelijk
leerlingenvervoer voor de gemeentelijke kleuter- en basisschool te Brakel.
Artikel 2: Het aanvaarden van de aanvraag voor leerlingenvervoer is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.
Nieuwe aanvragen worden niet aanvaard als er nog facturen voor voorgaande periodes openstaan op naam van de
aanvrager of zijn gezin.
Artikel 3: §1 De retributie wordt vastgesteld op 0,50 euro per rit. Als een rit wordt beschouwd: de verplaatsing met
de gemeentelijke bus van de opstapplaats naar de school of van de school naar de afstapplaats. Verplaatsingen
tussen de twee gemeentelijke scholen en naar het gemeentelijk initiatief buitenschoolse opvang zijn gratis.
§2 Aanvragen kunnen gebeuren voor onderstaande periodes:
1° 1 september tot en met 30 juni
2° 1 september tot de kerstvakantie
3° 1 september tot de paasvakantie
4° na de kerstvakantie tot en met 30 juni
5° na de paasvakantie tot en met 30 juni
Het reserveren voor één van bovenstaande periodes impliceert dat men het totale bedrag voor de overeenkomstige
periode dient te betalen; zelfs indien de leerling(e) in die periode geen gebruik maakt van het gemeentelijk
leerlingenvervoer. De enige uitzondering hierop is de afwezigheid door ziekte gestaafd op basis van een
doktersattest. Maandelijks zal een factuur worden opgemaakt en verstuurd.
Artikel 4: De retributie is verschuldigd door diegene die het vervoer aanvraagt. Er is geen recht tot terugvorderen van
een bepaald bedrag door het niet-gebruik maken van het gemeentelijk leerlingenvervoer.
Artikel 5: Invorderingsprocedure en kosten
§1 De schuldvorderingen zijn te betalen binnen de dertig kalenderdagen volgend op de factuurdatum.
§2 De schuldenaar van de retributie, die niet akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een
termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de factuurdatum, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde
schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover
beslist rekening houdend met dit reglement. Indien de schuldenaar van de retributie, geen beroep instelt bij het
schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94, tweede
lid van het gemeentedecreet.

§3 Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig artikel 5, §1, worden volgende kosten aangerekend
voor het verzenden van een niet-aangetekende aanmaning en aangetekende zendingen die ten laste van de
schuldenaar van de retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld:
1° verzending van een niet-aangetekende maning: geen kosten
2° verzending van een aangetekende maning: de kostprijs van de aangetekende zending op het moment van
verzending van de aangetekende maning
§4 Bij gebreke aan minnelijke betaling en nadat een aangetekende maning werd verstuurd, wordt een dwangbevel
overeenkomstig artikel 94 Gemeentedecreet opgemaakt door de financieel beheerder. Het dossier wordt overgemaakt
aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk
verder. De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering door de gerechtsdeurwaarder
zijn integraal ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 05

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering in buitengewone
zitting dd. 3 oktober 2016. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende
vereniging Intergem betrokken bij de fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van
Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist.
Gelet dat de gemeente via aangetekend schrijven van 30 juni 2016 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Intergem en Eandis Assets die op 3 oktober 2016 plaatshebben
in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.
Gelet dat op korte termijn binnen het distributienetbeheer zich nieuwe en omvangrijke investeringen aandienen, zoals
de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d…
Gelet op de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken dewelke ver onder de
verwachtingen bleven, waardoor Eandis werd genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die bereid is
om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets.
Gelet op de screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een
selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een concreet nietbindend bod uitbrachten, werd de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de raad van bestuur als beste
kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000 euro een
kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige
netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of
71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de private
partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt.
Gelet dat SGEL 211,6 miljoen euro verwerft in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 en ontvangt
een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets.
Gelet op het feit dat dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota, die
onder meer volgende thema’s omvatten:
afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk aandeelhoudersschap via een
‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance rechten’;
introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2;
modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen;
nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten bedrage van 211,6
miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als
‘commerciële premie’);
samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de private partner
en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’);
beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de algemene
vergadering (plafond 20% min één stem);
verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere beleidsbeslissingen’);
geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de nieuwe
deelnemerscategorieën;
afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de ‘commerciële premie’.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de
algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT
Art.1
Goedkeuring wordt verleend aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging
Intergem d.d. 3 oktober 2016:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
Art. 2
De vertegenwoordigers van onze gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Intergem op 3 oktober 2016, worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing;
Art. 4
Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de opdrachthoudende vereniging
Intergem, via emailadres intercommunales@eandis.be.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 06

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Eandis Assets. Algemene vergadering in
buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016. Goedkeuren agenda.
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen, betrokken bij de
fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveko,
Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist;
Gelet dat de gemeente via een aangetekend schrijven d.d. 30 juni 2016 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Eandis Assets op 3 oktober 2016;
Gelet dat op korte termijn binnen het distributienetbeheer zich nieuwe en omvangrijke investeringen aandienen, zoals
de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d…
Gelet op de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken dewelke ver onder de
verwachtingen bleven, waardoor Eandis werd genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die bereid is
om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets.
Gelet op de screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een
selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een concreet nietbindend bod uitbrachten, werd de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de raad van bestuur als beste
kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000 euro een
kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige
netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of
71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de private
partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt.
Gelet dat SGEL 211,6 miljoen euro verwerft in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 en ontvangt
een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets.
Gelet op het feit dat dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota, die
onder meer volgende thema’s omvatten:
afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk aandeelhoudersschap via een
‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance rechten’;
introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2;
modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen;
nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten bedrage van 211,6
miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als
‘commerciële premie’);
samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de private partner
en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’);
beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de algemene
vergadering (plafond 20% min één stem);
verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere beleidsbeslissingen’);
geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de nieuwe
deelnemerscategorieën;
afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de ‘commerciële premie’.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de

algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT
Art. 1
Goedkeuring wordt verleend aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging
Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016:
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of mevrouw Sofie
Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en
de statuten dienovereenkomstig aan te passen
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties, waarover
beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en
Sibelgas van december 2015;
Art. 2
Er wordt goedkeuring gehecht aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1
deelnemer’ tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- en deelnemersovereenkomst, en
aan de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van
Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015;
Art. 3
Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de opdrachthoudende vereniging
Eandis Assets, via emailadres intercommunales@eandis.be.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 07

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Eandis Assets. Algemene vergadering in
buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016. Aanstelling vertegenwoordiger en bepalen
mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet dat onze gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer van de
opdrachthoudende vereniging Intergem betrokken is bij de fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene
vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist.
Gelet dat onze gemeente per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 werd opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Eandis Assets die op 3 oktober 2016 zal plaatshebben;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op
18 januari 2013, dat bepaalt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet dat de heer Marc De Pessemier, raadslid, wordt voorgesteld om onze gemeente te vertegenwoordigen op de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Eandis Assets op 3 oktober 2016;
Gelet dat de heer Hedwin De Clercq, schepen, wordt voorgedragen als plaatsvervanger;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Marc De Pessemier bekomt 22 ja-stemmen;
- de heer Hedwin De Clercq bekomt 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;

BESLUIT :
Art. 1 : De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, en de heer Hedwin De
Clercq, schepen, wonende te Brakel, Leinstraat 112, worden respectievelijk aangesteld als effectieve en
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Eandis Assets op 3 oktober 2016.
Art. 2 : De vertegenwoordigers van onze gemeente die zullen deelnemen op de voormelde vergadering worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan Eandis Assets via emailadres
intercommunales@eandis.be.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 08
Dagorde: Samenwerkingsverbanden. OVSG vzw. Beginselverklaring neutraliteit.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikelen 6 en
6bis;
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62;
Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21 juni 2016 om de beginselverklaring neutraliteit goed te
keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om het ontwerp van de beginselverklaring
neutraliteit goed te keuren;
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni 2016 de beginselverklaring
neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG vzw heeft zich hierbij aangesloten;
Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beantwoorden aan de principes van
neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale
onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als bijlage toegevoegd bij dit besluit, evenals een toelichting die de
beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft;
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in een school, een academie
of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs;
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project tot autonomie
van het schoolbestuur behoort. De beginselverklaring vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer voor het hele
stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale projecten een plek vinden;
Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat om het eigen pedagogisch
project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft:
22 ja-stemmen
Gelet op de éénparigheid van de stemming;
Gelet op de raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1: De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals in bijlage, wordt goedgekeurd.
Art. 2: het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 09
Gelet
Gelet
Gelet
Gelet

op
op
op
op

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. FARYS. TMVW IC - statutenwijziging. Beraadslaging
en goedkeuring ontwerp.
de nieuwe gemeentewet;
het gemeentedecreet;
de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;
de statuten van TMVW;

Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij TMVW;
Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de vennoot werd overgemaakt met schrijven van 5 juli
2016.
Gelet de toelichting door m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1: De voorgestelde statutenwijziging van de TMVW, zoals in bijlage van het schrijven van TMVW van 5 juli 2016,
werd goedgekeurd.
Art. 2: Opdracht zal worden gegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger om deze wijzigingen op de
Buitengewone Algemene Vergadering, die er zal over beslissen, goed te keuren.
Art. 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent of via
statutenwijziging.TMVW.28102016@farys.be;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 10

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. FARYS. Kapitaalverhoging TMVW door inbreng in
natura.
Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;
Gelet op de statuten van TMVW;
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen
voor Watervoorziening, afgekort TMVW, voor de toevoeractiviteit en/of de distiributieactiviteit;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur TMVW van 26 mei 2016 om het nog niet uitgekeerd dividend van het
boekjaar 2014 om te zetten in het variabel kapitaal middels de uitgifte van Fé-aandelen;
Gelet op de eenparige goedkeuring van dit besluit;
Gelet op de positieve raadgevende stem van OCMW-voorzitter Marin Devalck;
Besluit:
Artikel 1: De gemeente Brakel gaat akkoord met het voorstel van omzetting van het nog niet-uitgekeerd dividend van
het boekjaar 2014 in het variabel kapitaal middels de uitgifte van F2-aandelen, volgens bijgevoegde bijlage.
Artikel 2: De raad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 11

Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Goedkeuring vrijwillige
overeenkomsten.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12° en artikel 193;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;

Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”;
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214)
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Overwegende dat onderstaande vrijwillige gewijzigde en nieuwe overeenkomsten werden getekend:
-Inneming 38 – 38A en 137. Gewijzigde uitwinningsschade overeenkomst. Dhr. Johan Dhaeze, Lamontstraat 6, 9690
Kluisbergen, Mevr. Godelieve Dhaeze, Mussenstraat 66, 9600 Ronse, mevr. Maria Dhaeze, Mussenstraat 64, 9600
Ronse, Mevr. Marleen Dhaeze, Ommegangstraat 39, 9600 Ronse, Dhr. Lieven Dhaeze, Scherpenberg 28, 9600 Ronse
en dhr. Steven Dhaeze, Onderbossenaarstraat 14, 9680 Maarkedal
-Inneming 38 – 38A en 137. Gewijzigde Koopovereenkomst. Dhr. Johan Dhaeze, Lamontstraat 6, 9690 Kluisbergen,
Mevr. Godelieve Dhaeze, Mussenstraat 66, 9600 Ronse, mevr. Maria Dhaeze, Mussenstraat 64, 9600 Ronse, Mevr.
Marleen Dhaeze, Ommegangstraat 39, 9600 Ronse, Dhr. Lieven Dhaeze, Scherpenberg 28, 9600 Ronse en dhr.
Steven Dhaeze, Onderbossenaarstraat 14, 9680 Maarkedal
-Inneming 38A. Overeenkomst erfdienstbaarheden van toe- en doorgang. Dhr. Johan Dhaeze, Lamontstraat 6, 9690
Kluisbergen, Mevr. Godelieve Dhaeze, Mussenstraat 66, 9600 Ronse, mevr. Maria Dhaeze, Mussenstraat 64, 9600
Ronse, Mevr. Marleen Dhaeze, Ommegangstraat 39, 9600 Ronse, Dhr. Lieven Dhaeze, Scherpenberg 28, 9600 Ronse
en dhr. Steven Dhaeze, Onderbossenaarstraat 14, 9680 Maarkedal
-Inneming 38A. Vestiging van erfdienstbaarheden. Dhr. Johan Dhaeze, Lamontstraat 6, 9690 Kluisbergen, Mevr.
Godelieve Dhaeze, Mussenstraat 66, 9600 Ronse, mevr. Maria Dhaeze, Mussenstraat 64, 9600 Ronse, Mevr. Marleen
Dhaeze, Ommegangstraat 39, 9600 Ronse, Dhr. Lieven Dhaeze, Scherpenberg 28, 9600 Ronse en dhr. Steven
Dhaeze, Onderbossenaarstraat 14, 9680 Maarkedal
Overwegende dat er reeds overeenkomsten werden goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21 september 2015 voor
:
- inneming 38 – 38A en 137 : koopovereenkomst en overeenkomst uitwinningsschade;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: §1 De onderstaande vrijwillige (gewijzigde) overeenkomsten worden goedgekeurd:
-Inneming 38 – 38A en 137. Gewijzigde uitwinningsschade overeenkomst. Dhr. Johan Dhaeze, Lamontstraat 6, 9690
Kluisbergen, Mevr. Godelieve Dhaeze, Mussenstraat 66, 9600 Ronse, mevr. Maria Dhaeze, Mussenstraat 64, 9600
Ronse, Mevr. Marleen Dhaeze, Ommegangstraat 39, 9600 Ronse, Dhr. Lieven Dhaeze, Scherpenberg 28, 9600 Ronse
en dhr. Steven Dhaeze, Onderbossenaarstraat 14, 9680 Maarkedal
-Inneming 38 – 38A en 137. Gewijzigde koopovereenkomst. Dhr. Johan Dhaeze, Lamontstraat 6, 9690 Kluisbergen,
Mevr. Godelieve Dhaeze, Mussenstraat 66, 9600 Ronse, mevr. Maria Dhaeze, Mussenstraat 64, 9600 Ronse, Mevr.
Marleen Dhaeze, Ommegangstraat 39, 9600 Ronse, Dhr. Lieven Dhaeze, Scherpenberg 28, 9600 Ronse en dhr.
Steven Dhaeze, Onderbossenaarstraat 14, 9680 Maarkedal
-inneming 38A. Overeenkomst erfdienstbaarheden van toe- en doorgang. Dhr. Johan Dhaeze, Lamontstraat 6, 9690
Kluisbergen, Mevr. Godelieve Dhaeze, Mussenstraat 66, 9600 Ronse, mevr. Maria Dhaeze, Mussenstraat 64, 9600
Ronse, Mevr. Marleen Dhaeze, Ommegangstraat 39, 9600 Ronse, Dhr. Lieven Dhaeze, Scherpenberg 28, 9600 Ronse
en dhr. Steven Dhaeze, Onderbossenaarstraat 14, 9680 Maarkedal
-Inneming 38A. Vestiging van erfdienstbaarheden. Dhr. Johan Dhaeze, Lamontstraat 6, 9690 Kluisbergen, Mevr.
Godelieve Dhaeze, Mussenstraat 66, 9600 Ronse, mevr. Maria Dhaeze, Mussenstraat 64, 9600 Ronse, Mevr. Marleen
Dhaeze, Ommegangstraat 39, 9600 Ronse, Dhr. Lieven Dhaeze, Scherpenberg 28, 9600 Ronse en dhr. Steven
Dhaeze, Onderbossenaarstraat 14, 9680 Maarkedal
§2 De beslissing van de gemeenteraad dd. 21 september 2015 betreffende :
- inneming 38 – 38A en 137 : koopovereenkomst en overeenkomst uitwinningsschade;
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt
1° Notaris Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel
2° Studiebureau Grontmij, Arenbergstraat 13, 1000 Brussel

3° aan de financieel beheerder en aan de financiële dienst onzer gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 12

Dagorde: Besluit college van burgemeester en schepenen dd. 8 augustus 2016 cfr. art.
157 Gemeentedecreet betreffende "Samenwerkingsverbanden. CREAT. Overeenkomst
"keuring P3 onderhoud brandblusapparaten en haspels". Offerte aankoop
brandblustoestellen volgens artikel 157."
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 157;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08 augustus 2016 betreffende de gunning
van de opdracht “ Aankoop brandblustoestellen” aan Somati Fie nv, Industrielaan 19A te 9320 Erembodegem, tegen
de eenheidsprijzen vermeld in de offerte d.d. 26 mei 2016 van deze inschrijver, via de samenwerkingsverbanden
CREAT (Farys) die gemeente Brakel sloot;
Overwegende dat overeenkomstig art. 157 van het Gemeentedecreet onverwijld op de hoogte dient gebracht te
worden van beslissingen die hierop zijn gebaseerd ;
BESLUIT
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit d.d. 08 augustus 2016 van het college van burgemeester
en schepenen betreffende de gunning van de opdracht “Aankoop brandblustoestellen” aan Somati Fie nv,
Industrielaan 19A te 9320 Erembodegem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte d.d. 26 mei 2016 van deze
inschrijver, via de samenwerkingsverbanden CREAT (Farys) die Gemeente Brakel sloot.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 13
Dagorde: Samenaankoop electriciteit en aardgas vanaf 2018. Gunning.
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij horende
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere
Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het ‘Energiedecreet’) van 8 mei
2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het
‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het
Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38;
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en
van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te contracteren met de
elektriciteitsleverancier van zijn keuze;
Overwegend dat het Vlaams EnergieBedrijf krachtens artikel 4, 2° van het Decreet van 15 juli 2011 optreedt als
speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het Vlaams Energiebedrijf hierbij
optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006;

Overwegend dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale is vrijgesteld van
de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (art 15, Wet van 15 juni 2006).
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden;
Gelet op het OCMW-raadsbesluit d.d. 09-08-2016 waarbij het contract wordt goedgekeurd en de gemeente Brakel
wordt aangeduid om dit contract in gezamenlijke naam af te sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis
om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract;
BESLUIT:
Artikel 1: Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW Brakel op 09-08-2016 om voor rekening van het
OCMW.
Artikel 2: Een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas
voor de gemeente, alsook voor het OCMW.
Artikel 3: De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1 bedoelde
overeenkomst.
Artikel 4: De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, om de lijst
van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde
op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract;
Artikel 5: De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW, is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de
facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in de vermelde overeenkomst met het Vlaams
EnergieBedrijf.
Artikel 6: In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst, anders dan bepaald in
artikel 5, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de
overeenkomst.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
14
Dagorde: Financiën. Rekening 2015.
Gelet op de artikelen 43 §2, 3° en 171 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op art. 40 e.v. van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheercyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010;
Gelet op de gemeentelijke jaarrekening 2015, balans 2015, staat van opbrengsten en kosten 2015 in bijlage bij dit
besluit.
Overwegende dat de Financiële toestand van de Jaarrekening als volgt is samengesteld:
RESULTAAT OP KASBASIS
Jaarrekening
I.

Exploitatierekening (B-A)
A. Uitgaven

11.154.325

B. Ontvangsten

14.665.269

1.a Belastingen en boetes
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere
lokale overheden
1.c Tussenkomst door derden in het tekort
van het boekjaar
2. Overige
II.

III.

3.510.944

Investeringsrekening (B-A)

8.098.638
0
0
6.566.631
-1.816.909

A. Uitgaven

3.449.786

B. Ontvangsten

1.632.877

Andere (B-A)

1.048.241

A. Uitgaven

1.071.105

1.

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2.

Toegestane leningen

3.

Overige transacties

B. Ontvangsten
1.
2.

Op te nemen leningen en leasings

Terugvordering van aflossing van
financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen

1.071.105
1.071.105
0
0
0
2.119.347
2.000.000
119.347
95.632

b. Niet-periodieke terugvorderingen
3.

Overige transacties

23.715
0

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII.

Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

2.742.276
-1.627.550
1.114.727

1.114.727

Overwegende dat de Balans (J6) sluit met een eindtotaal activa = passiva: € 55.019.835,80;
Overwegende dat de Staat van Kosten en Opbrengsten (J7) als volgt is samengesteld:
I.
Kosten
15.969.997,20
II.
Opbrengsten
15.335.713,41
III.
Tekort van het boekjaar
-634.283,79
Gelet op de mondelinge toelichting van de schepen van financiën Johan Thomas;
Gelet op de tussenkomsten van raadsleden Kris Wattez en Jan Haegeman, terug te vinden in het beknopt verslag bij
dit besluit;
Gelet op de stemming die volgende uitslag oplevert:
17 ja-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J. De
Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman
6 onthoudingen vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, L. De Langhe, S. Van Den Berghe, L. Braeckman, K.
Wattez
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Besluit:
Art. 1: De raad stelt de jaarrekening van de gemeente over het jaar 2015, in bijlage bij dit besluit, vast en keurt ze
goed.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
15

Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet “Gemeentelijk
onderwijs. Goedkeuring arbeidsreglement”.
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, artikels 1, 4 en 11 tot en met 15 sexies;
Gelet op het protocol dd. 1 juli 2016 met éénparig akkoord met uitzondering van artikel 18;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
23 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Het ontwerp van arbeidsreglement betreffende het gewoon basisonderwijs wordt goedgekeurd. Opdracht
wordt gegeven om dit op de daartoe bestemde wijze bekend te maken.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:

16

Dagorde: Punt toegevoegd cfr. art. 29 Gmeentedecreet: “Patromium. Gemeentelijke
eigendom te Everbeek (Steneplein).Ontwerp van algemene en bijzondere
verkoopsvoorwaarden”.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 31 maart 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de openbare verkoop van de
gemeentelijke eigendommen te Brakel, 7e afd. (Everbeek), sectie A, nr(s). 295 en 308;
Gelet op het ontwerp van algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden op naam van notaris Olemans;
Gelet op het voorstel op naam van het College van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van het ontwerp van
algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
23 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Het ontwerp van algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden betreffende de openbare verkoop van de
gemeentelijke eigendommen te Brakel, 7e afd. (Everbeek), sectie A, nr(s). 295 en 308 op naam van notaris Olemans
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° notaris Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

