
Zitting van de Gemeenteraad van 2 oktober 2017 
 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 

Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne 

De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van 
den Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 

Openbare zitting: 
Besloten zitting: 
Secretariaat 
01 Eedaflegging van de waarnemende derde schepen. 

Raadslid P. Vanderstuyf legt de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen 
van de burgemeester wnd. 

02 Commissie Grondgebiedszaken. Samenstelling. 
Met éénparigheid van stemmen wordt de commissie grondgebiedszaken samengesteld voor de Open Vld-fractie uit: 
Effectief   Plaatsvervanger 
1° Andre Flamand  Marie-Jeanne De Temmerman 
2° Pascal Machtelinckx  Marie-Jeanne De Temmerman 
3° Marcel Van Snick  Marie-Jeanne De Temmerman 
4° Marcel Saeytijdt  Marie-Jeanne De Temmerman 

5° Marc De Pessemier  Marie-Jeanne De Temmerman 

03 Commissie financiën, personeel en afstemming met gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Samenstelling. 

Met éénparigheid van stemmen wordt de commissie grondgebiedszaken samengesteld voor de Open Vld-fractie uit: 
Effectief    Plaatsvervanger 
1° Andre Flamand   Marc De Pessemier 
2° Pascal Machtelinckx   Marc De Pessemier  

3° Marcel Van Snick   Marc De Pessemier 
4° Marcel Saeytijdt   Marc De Pessemier 
5° Marie-Jeanne De Temmerman Marc De Pessemier 
04 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Voordracht bestuurder raad van bestuur. 

Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid A. Flamand voorgedragen als bestuurder 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

05 Samenwerkingsverbanden. Solva. Voordracht bestuurder raad van bestuur. 
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid A. Flamand voorgedragen als bestuurder 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
06 Samenwerkingsverbanden. Cipal. Voordracht bestuurder raad van bestuur. 

Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid A. Flamand voorgedragen als bestuurder 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
07 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone Algemene vergadering dd. 14 

december 2017. Goedkeuring agenda. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering dd. 14 december 2017 op naam van Fingem goed te keuren. 
08 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone Algemene vergadering dd. 14 

december 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigere en bepalen mandaat. 
Met eenparigheid van stemmen worden raadslid M. Limpens (effectief) en M. De Pessemier (plaatsvervanger) 
aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergdering dd. 14 december 2017 

op naam van Fingem.. 
09 Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 

14 december 2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 14 december 2017 op naam van Intergem goed te keuren. 

10 Samenwerkingsverbanden Cipal: Statutenwijziging. 
Met éénparigheid van stemmen wordt de voorgestelde statutenwijziging op naam van Cipal goedgekeurd. 
11 Gemeentepersoneel. Welzijnsbeleid. Jaaractieplan 2018. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het jaaractieplan 2018 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Milieu 
12 Buurtweg 95 te St.-Maria-Oudenhove. Voorlopige vaststelling van het ontwerp van 

rooilijnplan en het gedeeltelijk wijziging. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vastgesteld. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
13 Samenwerkingsverbanden. Solva. Oproep tot afsluiten overeenkomst voor renteloze 

Vlaamse Energielening. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de avenant aan de samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA- Gemeente 
Brakel goedgekeurd. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Financiën 
14 Kerkfabrieken. Sint-Jozef. Deelgemeente Everbeek-boven. Meerjarenplanwijziging 2017-

1. 
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, , M.-J.  De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. 

Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman en K. De Ruyck en 3 
onthoudingen vanwege  de raadsleden M. De Pessemier, P. Vanderstuyf en H. De Clercq wordt de wijziging van het 
meerjarenplan 2017-1 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 



 
15 Kerkfabrieken. Sint-Jozef. Deelgemeente Everbeek-boven. Budgetwijziging 2017-1 

De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2017-1. 
16 Kerkfabrieken. Sint-Jozef. Deelgemeente Everbeek-boven. Budget 2018. 

De raadsleden nemen kennis van het budget 2018. 
17 Kerkfabrieken. Sint-Apollonia. Deelgemeente Elst. Meerjarenplanwijziging 2017-1. 

Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van 
den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman en K. De Ruyck en 4 onthoudingen vanwege  de 
raadsleden M. De Pessemier, P. Vanderstuyf, , M. Saeytijdt en H. De Clercq wordt de wijziging van het meerjarenplan 
2017-1 goedgekeurd. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
18 Kerkfabrieken. Sint-Apollonia. Deelgemeente Elst. Budgetwijziging 2017-1. 

De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2017-1. 
19 Kerkfabrieken. Sint-Apollonia. Deelgemeente Elst. Budget 2018. 

De raadsleden nemen kennis van het budget 2018. 
20 Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus. Deelgemeente Zegelsem. Meerjarenplanwijziging 2017-1. 

Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van 
den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman en K. De Ruyck en 4 onthoudingen vanwege  de 
raadsleden M. De Pessemier, P. Vanderstuyf, , M. Saeytijdt en H. De Clercq wordt de wijziging van het meerjarenplan 
2017-1 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
21 Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus. Deelgemeente Zegelsem. Budgetwijziging 2017-1. 

De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2017-1. 

22 Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus.. Deelgemeente Zegelsem. Budget 2018. 
De raadsleden nemen kennis van het budget 2018. 
23 Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden. Deelgemeente Nederbrakel. 

Meerjarenplanwijziging 2017-1. 
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van 

den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman en K. De Ruyck en 4 onthoudingen vanwege  de 
raadsleden M. De Pessemier, P. Vanderstuyf, , M. Saeytijdt en H. De Clercq wordt de wijziging van het meerjarenplan 
2017-1 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
24 Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden. Deelgemeente Nederbrakel.. Budgetwijziging 

2017-1. 

De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2017-1. 
25 Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden. Deelgemeente Nederbrakel.Budget 2018. 

De raadsleden nemen kennis van het budget 2018. 
26 Kerkfabrieken. Sint-Martinus. Deelgemeente Opbrakel. Meerjarenplanwijziging 2017-1. 

Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van 
den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman en K. De Ruyck en 4 onthoudingen vanwege  de 

raadsleden M. De Pessemier, P. Vanderstuyf, , M. Saeytijdt en H. De Clercq wordt de wijziging van het meerjarenplan 

2017-1 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit 
27 Kerkfabrieken. Sint-Martinus. Deelgemeente Opbrakel. Budget 2018. 

De raadsleden nemen kennis van het budget 2018. 
28 Kerkfabrieken. Sint-Lambertus. Deelgemeente Parike. Budget 2018. 

De raadsleden nemen kennis van het budget 2018. 

29 Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan. Deelgemeente Michelbeke Meerjarenplanwijziging 2017-
1. 

Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van 
den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman en K. De Ruyck en 4 onthoudingen vanwege  de 
raadsleden M. De Pessemier, P. Vanderstuyf, , M. Saeytijdt en H. De Clercq wordt de wijziging van het meerjarenplan 

2017-1 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
30 Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan. Deelgemeente Michelbeke. Budgetwijziging 2017-1. 

De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2017-1. 
31 Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan. Deelgemeente Michelbeke. Budget 2018. 

De raadsleden nemen kennis van het budget 2018. 
32 Kerkfabrieken. Sint-Marie. Deelgemeente Everbeek-beneden. Meerjarenplanwijziging 

2017-1. 
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van 
den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman en K. De Ruyck en 4 onthoudingen vanwege  de 
raadsleden M. De Pessemier, P. Vanderstuyf, , M. Saeytijdt en H. De Clercq wordt de wijziging van het meerjarenplan 
2017-1 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

33 Kerkfabrieken. Sint-Marie. Deelgemeente Everbeek-beneden. Budgetwijziging 2017-1. 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2017-1. 
34 Kerkfabrieken. Sint-Marie. Deelgemeente Everbeek-beneden. Budget 2018. 

De raadsleden nemen kennis van het budget 2018. 
Besloten zitting: 
Secretariaat 

35 Financiën. Retributiereglement inname openbaar domein en signalisatievergunning. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het retritbutiereglement inname openbaar domein en signalisatievergunning 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 



 
36 Punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet “Vernieuwing wegenis en 

voetpaden in de Kerkhofstraat en Meerbeekstraat. Aanvullende werken”. 
Met eenparigheid van stemmen worden de aanvullende  werken aan DM Roadbuilding gegund. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Hierop worden mondelinge vragen gesteld door raadslid K. Wattez betreffende 

1° de snelheid in de Kerkhofstraat naar aanleiding van de vernieuwing van het wegdek 
2° het niet-controleren van de “blauwe zone” naar aanleiding van de dorpskernvernieuwing 
3° het afwerken van de toegang naar bib en kerk naar aanleiding van de dorpskernvernieuwing 
 

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 

 
 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
01 Dagorde: Eedaflegging van de waarnemende derde schepen. 

 
Gelet op het gemeentedecreet, art. 45, §1 en §2; 
Overwegende dat schepen Stefaan Devleeschouwer dd. 8 februari 2013 tot waarnemend burgemeester is aangesteld; 
Overwegende dat door voornoemde aanstelling  schepen Stefaan Devleeschouwer zich in een situatie van 

verhindering als schepen bevindt overeenkomstig artikel 48 van het gemeentedecreet; 
Gelet dat schepen Stefaan Devleeschouwer gedurende  zijn verhindering als schepen overeenkomstig artikel  50 van 
het gemeentedecreet kan vervangen worden; 
Gelet op de akte van voordracht d.d. 14 juni 2015 waarbij raadslid André Flamand wordt voorgedragen als 
waarnemende schepen ter vervanging van schepen Stefaan Devleeschouwer en dit tot uiterlijk 30 september 2017 
waarop raadslid Peter Vanderstuyf raadslid André Flamand zal opvolgen; 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad verklaart dat de akte van voordracht ontvankelijk is en voldoet 
aan de toepasselijke bepalingen en dat in voorkomend geval de voorgedragen opvolger-kandidaat-schepenen 
verkozen kan worden verklaard; 
Gelet dat raadslid Peter Vanderstuyf in de handen van de burgemeester de eed aflegt : 
 “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”; 
BESLUIT : 
Enige artikel : Raadslid Peter Vanderstuyf, geboren op 2 augustus 1961,  wonende te Brakel, Elverenberg 11, wordt 

aangesteld als waarnemende derde schepen ter vervanging van schepen Stefaan Devleeschouwer. 

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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
02 Dagorde: Commissie Grondgebiedszaken. Samenstelling. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 39; 
Gelet op de raadsbeslissing dd. 4 februari 2013 betreffende de oprichting en samenstelling van een commissie voor 
grondgebiedszaken; 
Gelet dat de samenstelling van de voormelde commissie als volgt werd vastgesteld : 
- fractie open Vld : 5 leden 
- fractie CD&V : 3 leden 
- fractie N-VA : 1 lid 

- fractie sp.a : 1 lid; 
Gelet op de eedaflegging dd. 2 oktober 2017 als waarnemend derde schepen door raadslid P. Vanderstuyf als 
opvolger van uittredend waarnemend derde schepen A. Flamand; 
Overwegende dat het nodig is de leden van de Open Vld-fractie in de commissie grondgebiedszaken opnieuw aan te 
duiden; 
Gelet op de voordracht voor de Open Vld-fractie met als leden:  

- fractie Open Vld: Andre Flamand, Pascal Machtelinckx, Marcel Van Snick, Marcel Saeytijdt, Marc De Pessemier 
(effectief), Marie-Jeanne De Temmerman (plaatsvervanger) 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck; 



BESLUIT : 
Enig artikel : De commissie van grondgebiedszaken wordt samengesteld uit volgende raadsleden :  
effectief    plaatsvervanger 
- fractie Open Vld :   

Andre Flamand    Marie-Jeanne De Temmerman    
Pascal Machtelinck    Marie-Jeanne De Temmerman 

Marcel Van Snick    Marie-Jeanne De Temmerman 
Marcel Saeytijdt    Marie-Jeanne De Temmerman  
Marc De Pessemier   Marie-Jeanne De Temmerman 
- fractie CD&V :  
Leen De Langhe    Peter Bauters     

Noël Morreels    Stephan Van Den Berghe    
Lien Braeckman    Kris Wattez     
- fractie sp.a :  
Mirella Limpens 
- fractie N-VA :  
Lieven Bauwens    Kristof De Ruyck 

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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
03 Dagorde: Commissie financiën, personeel en afstemming met gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden. Samenstelling. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 39; 
Gelet op de raadsbeslissing dd. 4 februari 2013 betreffende de oprichting en samenstelling van een commissie voor 
financiën, personeel en afstemming met gemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
Gelet dat de samenstelling van de voormelde commissie als volgt werd vastgesteld : 
- fractie open Vld : 5 leden 
- fractie CD&V : 3 leden 
- fractie N-VA : 1 lid 

- fractie sp.a : 1 lid; 

Gelet op de eedaflegging dd. 2 oktober 2017 als waarnemend derde schepen door raadslid P. Vanderstuyf als 
opvolger van uittredend waarnemend derde schepen A. Flamand; 
Overwegende dat het nodig is de leden van de Open Vld-fractie in de commissie grondgebiedszaken opnieuw aan te 
duiden; 
Gelet op de voordracht voor de Open Vld-fractie met als leden:  
- fractie Open Vld: Andre Flamand, Pascal Machtelinckx, Marcel Van Snick, Marcel Saeytijdt, Marie-Jeanne De 

Temmerman (effectief), Marc De Pessemier (plaatsvervanger) 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Enig artikel : De commissie financiën, personeel en afstemming met gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt 
samengesteld uit volgende raadsleden :  

effectief    plaatsvervanger 
- fractie Open Vld :   
Andre Flamand    Marc De Pessemier    
Pascal Machtelinck    Marc De Pessemier 
Marcel Van Snick    Marc De Pessemier 
Marcel Saeytijdt    Marc De Pessemier  
Marie-Jeanne De Temmerman Marc De Pessemier 

- fractie CD&V :  
Leen De Langhe    Peter Bauters     
Noël Morreels    Stephan Van Den Berghe    
Lien Braeckman    Kris Wattez     
- fractie sp.a :  
Mirella Limpens 
- fractie N-VA :  

Lieven Bauwens    Kristof De Ruyck 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
04 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Voordracht bestuurder raad van bestuur. 

Gelet op het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet dat de gemeente aangesloten is bij de Dienstverlenende Vereniging Fingem; 
Gelet op de statutaire bepalingen van Fingem en het artikel 57 van het Vlaams Decreet waarin bepaald wordt dat de 
vereniging binnen de drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen moet overgaan tot de 
algehele vernieuwing van de raad van bestuur; 
Gelet op de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het 

oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging; 
Gelet op onze beslissing d.d. 4 februari 2013 betreffende de voordracht van raadslid Peter Vanderstuyf als kandidaat-
bestuur Fingem; 
Gelet dat de heer Peter Vanderstuyf heden werd aangesteld als schepen ter vervanging van schepen André Flamand; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om raadslid André Flamand voor te dragen als 
kandidaat-bestuur; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 

- de heer André Flamand bekomt 22 ja-stemmen, 

Gelet op de meerderheid der stemming; 
Besluit : 
Art. 1 : De heer André Flamand, raadslid, wonende te Brakel, Leinstraat 112, wordt met ingang van heden 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder Fingem tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur wordt 
overgegaan of bij het vroegtijdig beëindigen van het mandaat van gemeenteraadslid. 
Art. 2 : Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Fingem, p/a Intermixt Ravensteingalerij 4b 2, 1000 

Brussel, 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
05 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Solva. Voordracht bestuurder raad van bestuur. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 22 januari 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening 
en socio-economische expansie, afgekort SOLVA; 
Gelet op de statuten van SOLVA; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 4 februari 2013 betreffende de voordracht van raadslid Peter Vanderstuyf als 
kandidaat-bestuurder van de SOLVA; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om vanaf heden de heer André Flamand, 
raadslid, voor te dragen als kandidaat-bestuurder; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen :  
- de heer André Flamand 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 André Flamand, raadslid, wonende te Brakel, Leinstraat 112, wordt voorgedragen als lid van de Raad 
van Bestuur van SOLVA ter vervanging van de heer Peter Vanderstuyf. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van SOLVA. 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 



Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
06 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Cipal. Voordracht bestuurder raad van bestuur. 

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 22 januari 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij de dientverlenende vereniging CIPAL;  
Gelet op de statuten van CIPAL; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 4 februari 2013 betreffende de voordracht van raadslid Peter Vanderstuyf als 
kandidaat-bestuurder van de CIPAL; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om vanaf heden de heer André Flamand, 
raadslid, voor te dragen als kandidaat-bestuurder; 

Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen :  
- de heer André Flamand 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 André Flamand, raadslid, wonende te Brakel, Leinstraat 112, wordt voorgedragen als lid van de Raad 
van Bestuur van CIPAL ter vervanging van de heer Peter Vanderstuyf. 

Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van CIPAL. 

 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
07 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone Algemene vergadering dd. 

14 december 2017. Goedkeuring agenda. 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 
Gelet op de deelname van de gemeente/stad aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘FINGEM’; 
Gelet op de oproep aan de gemeente deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem die 
bijeengeroepen wordt op 14 december 2017 per aangetekend schrijven van 13 september 2017; 

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd: 
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt; 
Overwegende dat de raad van bestuur van Fingem de splitsing van Fingem voorstelt, door afsplitsing enerzijds naar 
Intergem en anderzijds naar Zefier CVBA; 
Overwegende dat de raad van bestuur van Fingem te dien einde een splitsingsvoorstel heeft opgemaakt samen met 
de raden van bestuur van Intergem en Zefier CVBA en dat de raad van bestuur van Fingem daarnaast een bijzonder 

verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit voorstel en verslag aan de gemeente/stad bezorgd zijn 
naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering; 
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking tot het 
splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 13 september 
2017; 
Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding maken van 
bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader van de splitsing met inbegrip van een beperkte 

statutenwijziging; 
Gelet op het voortel van het college van burgemeester en schepenen om de agenda van de dagorde goed te keuren; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT 
Art. 1 : Er wordt goedkeuring verleend aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van Fingem van 14 december 2017, zijnde 

Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 
1. Statutaire benoemingen. 
2. Statutaire mededelingen. 
Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Fingem in Intergem en Zefier CVBA. 

4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene rekeningsector met 
kengetal 1. 
5. Wijziging van artikel 8 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene rekeningsector met 
kengetal 1. 



6. Invoeging in de statuten van een nieuw artikel 40 betreffende de mogelijkheid tot uittreding voor de provincie 
Oost-Vlaanderen. 
7. Vereffening van de algemene rekeningsector van de vereniging met kengetal 1, kapitaalvermindering in dat 
verband en uitkering aan de relevante deelnemers van de vereniging ingevolge deze kapitaalvermindering tegen 

vernietiging van de aandelen met kengetal 1. 
8. Kennisname van het voornemen tot uittreding van de provincie Oost-Vlaanderen, vereffening van de 

rekeningsector van de vereniging met kengetal 2, kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van de waarde 
van de kapitaalvermindering aan de provincie Oost-Vlaanderen. 
9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers van de 
te splitsen dienstverlenende vereniging Fingem, de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale 
Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) en de overnemende coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van 
vennootschappen, met name: 

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen door de 
raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 
vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van 
het Wetboek van vennootschappen; 

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek 

van vennootschappen; 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 

10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa en 
passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het 

splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 
11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden of de 
afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken 
rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de 
opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten gevolge van 
ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de 

dienstverlenende vereniging Fingem: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-
Vlaanderen (Intergem), met zetel te Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde; 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing; 
13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het kader van de 
splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur. 

14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar 

aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om: 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 11 afstand te doen, wat 
de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover 
het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen; 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, 
zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen; 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel; 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde 

netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging en 
de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers 
per 31 december 2017; 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe aandelen in 
de Intergem OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend volgens de 
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te 
schrijven in het register van deelnemers; 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de 
splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek 
vast te stellen; 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de buitengewone 
algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 

Art. 2 :De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Fingem van 14 
december 2017 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in 
verband met de te behandelen agendapunten. 

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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
08 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone Algemene vergadering dd. 

14 december 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigere en bepalen mandaat. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
Gelet op het feit dat onze gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Fingem; 
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 13 september 2017 van Fingem waarbij de gemeente wordt opgeroepen om 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 14 december 2017; 
Gelet op de statuten van Fingem, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de 

gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende 
vereniging; 
Gelet op de door Fingem verstrekte algemene info, waarbij verwezen wordt op het strikt naleven van het decreet en 
de statutaire bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding van de mandatarissen;  
Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene 
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de 

gemeenteraad; 

Gelet op de statuten van Fingem; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om mevrouw Mirella Limpens, raadslid, aan te 
stellen als gemeentelijke volmachtdrager en de heer Marc De Pessemier, raadslid, als plaatsvervanger, 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- mevrouw Mirella Limpens bekomt 22  ja-stemmen; 
- de heer Marc De Pessemier bekomt 22 ja-stemmen; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art. 1 : Mevrouw Mirella Limpens, raadslid, wonende te Brakel, Moriaanstraat 11, en de heer Marc De Pessemier, 
raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, worden respectievelijk als gemeentelijke vertegenwoordiger en 
als plaatsvervangende vertegenwoordiger aangesteld om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 

van FINGEM op 14 december 2017. 
Art. 2: De volmachthouder van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van Fingem op te 
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te 
behandelen agendapunten.  
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van het Intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Fingem. 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
09 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering in buitengewone 

zitting dd. 14 december 2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet dat onze gemeente deelneemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas aan de opdrachthoudende 
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. 
Gelet op het aangetekend schrijven van 14 september 2017 betrffende oproep om deelname  aan de algemene ver-
gadering in buitengewone zitting van Intergem die op 14 december 2017 zal plaatshebben in De Montil, Moortelstraat 
8 te 1790 Affligem (Essene). 
Gelet dat een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 7 september 2017 

werd overgemaakt aan de gemeente en er eveneens verwezen wordt naar het dossier dat de dienstverlenende 
vereniging Fingem aan de gemeente heeft overgemaakt in het kader van haar algemene vergadering die zij op 14 
december e.k. organiseert.  
INKANTELING VAN DEEL FINGEM IN INTERGEM – SPLITSING DOOR OVERNEMING 
Overwegende : :  
- de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Fingem, van de opdrachthoudende vereniging Intergem en 

van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen gegeven te willen overgaan tot een algehele 
splitsing van de activa en passiva van Fingem waarbij Intergem en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van 
Fingem overnemen.  



- deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse financieringsverenigingen 
die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten aansluiten bij de huidige organisatie van de 
energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productie-
belangen in ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Fingem en de andere 

financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportnetbeheerders 
ingekanteld worden in Intergem, wat Fingem betreft, en in de andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat de 

andere financieringsverenigingen betreft.  
- de belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische participaties Publi-T en 
Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders, waaronder Intergem.  Fingem beschikt ook over 
een aantal aandelen Elia. Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken 
leningen over. 

- de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 1 januari 2018 met het oog 
op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en Ag)  en van het realiseren van investeringen van 
gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Intergem, samen met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet 
Group Holding nv. 
- Intergem alle rechten en plichten verkrijgt beschreven in de overeenkomsten waarbij Fingem partij is en die met 
voormelde vermogensbestanddelen verband houden.  

- Binnen Intergem afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten worden gecreëerd teneinde het 
afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven 
de bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een 
voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing 
ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben.  
Overwegende ingevolge de voorgestelde splitsing de gemeente aandelen Intergem en Zefier bekomt in overeen-
stemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de deelnemingen die ingebracht worden. De 

wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder 

verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de strategische participaties die 
voor rekening van de deelnemers gefinancierd werden.  
STATUTENWIJZIGINGEN 
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat de bestaande rechten 
van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden. 
De voornaamste statutenwijzigingen zijn : 

- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van Strategische participaties, 
waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen 
die door de voormalige financieringsvereniging Fingem vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 

gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van 
investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan 

verbonden rechten; 
- de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de rekeningsectoren en 

de gouden aandelen;    
- de creatie van aandelen Apt voor Publi-T, Apg voor Publigas en Ape voor Elia; 
- de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van aandelen Ate per 

gemeente/stad;   
- het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische participaties; 

- de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de financierings-
vereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden verleend om voormelde financiële 

lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad toekomende dividenden; 
- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen; 
- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het kader van 

beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de deelnemers 
nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun aandelenbezit in het kader van 

het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd 
in functie van de aandelen Apt, Apg en Ape; 

- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 
- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg, Ape en Ate overeenkomstig de participaties 

binnen de verschillende soorten aandelen; 
- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer worden in het kader 

van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en de overgenomen financieringen de bestaande statutaire 
bepalingen van de financieringsvereniging overgenomen. 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient 
de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op 
expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen.  
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de dagorde van de buitengewone zitting d.d. 
14 december 2017 en de statutenwijziging goed te keuren; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin De Valck; 
BESLUIT 

Art. 1 : De agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging 
Intergem d.d. 14 december 2017 worden goedgekeurd zijnde :  
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van deel Fingem 

in Intergem 

1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Fingem in Intergem. 

1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers 
van de te splitsen dienstverlenende vereniging Fingem, de overnemende opdrachthoudende vereniging 
Intergem en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 

 a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen 
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 

 b. de volgende bijzondere verslagen: 



  (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 
730 van het Wetboek van vennootschappen; 

  (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 
Wetboek van vennootschappen; 

  De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 

artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 

1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa 
en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de 
datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 

1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden 

of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing 
betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en 
alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 

 a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten 

gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Fingem: 

  (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, met zetel te Franz Courtensstraat 11, 9200 
Dendermonde; 

  (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

 b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva; 

 c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing; 

 d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge 
splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te 
brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal; 

 e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door 
toevoeging van volgende activiteiten:  

  (i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas, Publi-T en Elia,  

  (ii)  het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het 

oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van 
investeringen die voorzien zijn in hun budget en (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet, 

  en kennisneming in dit verband van het  bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het 

verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het 
kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen; 

 f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis 
van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met 
de ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van 
statutenwijziging gevoegd bij de agenda. 

1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit Strategische 

participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op 

de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget 
inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten. 

1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties 
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de ondernemingen 

Publi-T, Publigas en Elia. 
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het kader 

van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van 
bestuur. 

1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar 
aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging 

aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om: 
 a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, voor zover 

bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is 
afstand te doen van deze opschortende voorwaarden; 

 b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen; 

 c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel; 
 d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging en de  
overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de 
cijfers per 31 december 2017; 

 e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 

aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend 
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 

 f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige continuïteit 
per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen; 

 g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking 

van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de 
overnemende vereniging, authentiek vast te stellen; 

 h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn; 

 i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 



2. 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 2018 alsook van de door de raad 
van bestuur opgestelde begroting 2018. 

3. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit warmte. 

4. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Intergem aan Eandis System 
Operator cvba.  

5. Statutaire benoemingen. 
6. Statutaire mededelingen. 

  Art. 2 : Er wordt goedkeuring verleend aan :  
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Intergem van een deel van de 

dienstverlenende vereniging Fingem, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en passiva en alle rechten en 

plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Intergem, mits toekenning aan de deelnemende gemeenten 
van Intergem van  aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas, 
aandelen Ape voor de deelnemingen in Elia en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van 
Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort,  

b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de opdrachthoudende 
vereniging Intergem; 

c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van  de opdrachthoudende vereniging Intergem,  
 onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van Fingem;  

  Art. 3 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 14 december 2017, wordt opgedragenn zijn stemgedrag 
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van 
onderhavige raadsbeslissing;  

Art. 4 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde beslissingen en 

onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het 

secretariaat, via het   e-mailadres (in pdf-versie) 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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 

10 Dagorde: Samenwerkingsverbanden Cipal: Statutenwijziging. 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”); 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 inzake de 
werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 (B.S. 17 juni 2016, hierna “het 

wijzigingsdecreet” genoemd); 
Overwegende dat de statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van het wijzigingsdecreet; 
Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden zoals uiteengezet in de 
toelichtende nota; 
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur een buitengewone algemene vergadering van 

Cipal zal plaatsvinden; 
Gelet op de statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit van 25 maart 
2014  van de Vlaamse regering; 
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur van Cipal in zitting van 
12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13  september 2017 aan de gemeente overgemaakt; 
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de 

statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt 
voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het 
mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 
Na beraadslaging en stemming; 
BESLUIT: Eenparig 
Artikel 1:Maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het ontwerp van 

statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna goedgekeurde artikelen eigen. 
Artikel 2: Keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten  goed. 
Artikel 3: Keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten  goed. 
Artikel 4: Keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten  goed. 
Artikel 5:Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten  goed. 
Artikel 6: Keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten  goed. 

Artikel 7: Keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten [niet] goed. 
Artikel 8: Keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten  goed. 
Artikel 9: Keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten  goed. 
Artikel 10: Keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten  goed. 
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Artikel 11: Keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed. 
Artikel 12:Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten  goed. 
Artikel 13: Keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed. 
Artikel 14: Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in overeenstemming te brengen met 

de genomen besluiten. 
Artikel 15:De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 15 

december 2017, die bij afzonderlijke beslissing zal worden aangeduid, wordt gemandateerd om overeenkomstig 
onderhavige beslissing te stemmen. 
Artikel 16:Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
11 Dagorde: Gemeentepersoneel. Welzijnsbeleid. Jaaractieplan 2018. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2; 
Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 27 maart 1998 betreffende  
het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 11; 

Gelet op het ontwerp van jaaractieplan 2018; 
Gelet op de éénparigheid van stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 
Enig artikel: Het ontwerp van jaaractieplan 2018 wordt goedgekeurd. 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
12 Dagorde: Buurtweg 95 te St.-Maria-Oudenhove. Voorlopige vaststelling van het ontwerp 

van rooilijnplan en het gedeeltelijk wijziging. 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841; 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vastlegging en realisatie van de rooilijnen; 

Gelet op het decreet van 15 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke 
ordening en het grond- en pandenbeleid in het bijzonder artikel 75 tot 78; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om buurtweg 95 te St. Maria-Oudenhove deels 
te verleggen en deels af te schaffen; 
Overwegende dat een ontwerp van rooilijnplan dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad; 
Overwegende dat hiervoor een openbaar onderzoek dient te worden gehouden van 30 kalenderdagen; 
Gelet op het Gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2 12°; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp van rooilijnplan, als bijlage bij dit besluit, voor de gedeeltelijke verlegging en afschaffing van 
buurtweg 95 te St. Maria-Oudenhove wordt vastgesteld. 
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van het openbaar onderzoek. 

Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 
1° de dienst milieu van de gemeente; 
2° de dienst openbare werken van de gemeente; 
3° de dienst mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 

13 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Solva. Oproep tot afsluiten overeenkomst voor 
renteloze Vlaamse Energielening. 

Gelet op het voorstel van SOLVA tot renteloze lening in het kader van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen (burgemeestersconvenant) waar ook de gemeente Brakel actief aan deelneemt; 
Overwegende dat de Vlaamse Energielening voortaan voor iedere bewoners renteloos wordt en dus niet enkel voor de 
sociale doelgroep; 

Overwegende dat door de drempelverlaging een stijging van het volume aan leningen en dus energiebesparende 
investeringen verwacht wordt; 
Overwegende dat de geschatte rentelast per jaar €1840 euro bedraagt; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze overeenkomst goed te keuren tot en 
met 31 december 2018; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT:  
Artikel 1: Er wordt een overeenkomst, waarvan ontwerp als bijlage, afgesloten met SOLVA die eindigt op 31 
december 2018. 
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan SOLVA. 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
14 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Jozef. Deelgemeente Everbeek-boven. 

Meerjarenplanwijziging 2017-1. 
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende 

de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van 

de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Jozef Everbeek-boven; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging  2014-2019 
goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan  raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :  

- 19 ja-stemmen 
-  3 onthoudingen 
Gelet op de meerderheid der stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter; 
BESLUIT : 
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Jozef deelgemeente Everbeek-boven, in bijlage 
bij dit besluit, wordt goedgekeurd; 

Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd: 

 
 Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur; 

2017 2018 2019

exploitatietoelage 10 984,82 €             9 150,00 €               9 150,00 €               

investeringstoelage 10 642,26 €             148 115,79 €          227 081,31 €          

Meerjarenplan 2014-2019



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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 

15 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Jozef. Deelgemeente Everbeek-boven. Budgetwijziging 
2017-1 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 

van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2017/1 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente Everbeek boven; 
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 10.984,85 euro, 

- investeringen : 10.642,26euro; 
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2017/1 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente 
Everbeek boven; 

Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal bestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 

16 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Jozef. Deelgemeente Everbeek-boven. Budget 2018. 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 

van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente Everbeek boven; 
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 9.150,00 euro, 
- investeringen : 148.115,79 euro; 

Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente Everbeek boven; 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 

- de voorzitter van het centraal bestuur; 
 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
17 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia. Deelgemeente Elst. Meerjarenplanwijziging 

2017-1. 

Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende 
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van 

de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Apollonia deelgemeente Elst; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging  2014-2019 
goed te keuren; 

Gelet op de stemming waaraan  raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :  
- 18 ja-stemmen 
-  4 onthoudingen 
Gelet op de meerderheid der stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter; 
BESLUIT : 

Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St-Apollonia deelgemeente Elst, in bijlage bij dit 
besluit, wordt goedgekeurd; 
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd: 

 
 Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
18 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia. Deelgemeente Elst. Budgetwijziging 2017-1. 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de ingediende budget 2017-1 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst 

Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 17.452,09 euro, 
- investeringen : 100.000 euro; 

2017 2018 2019

exploitatietoelage 17 452,09 €         12 907,00 €    12 907,00 €    

investeringstoelage 100 000,00 €       293 024,17 € 6 600,00 €       

Meerjarenplan 2014-2019



Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2017-1 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst. 

Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 

- de voorzitter van het centraal bestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 

19 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia. Deelgemeente Elst. Budget 2018. 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 

van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst 
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 12.705,26 euro, 

- investeringen : 293.024,17 euro; 
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 

- de voorzitter van het centraal bestuur; 

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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
20 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus. Deelgemeente Zegelsem. 

Meerjarenplanwijziging 2017-1. 

Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende 
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van 
de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Ursmarus deelgemeente Zegelsem; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging  2014-2019 

goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan  raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :  
- 18 ja-stemmen 
-  4 onthoudingen 



Gelet op de meerderheid der stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter; 
BESLUIT : 
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St-Ursmarus deelgemeente Zegelsem, in bijlage bij 

dit besluit, wordt goedgekeurd; 
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd: 

 
 Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
21 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus. Deelgemeente Zegelsem. Budgetwijziging 2017-

1. 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het ingediende budgetwijziging 2017-1 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem 
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 

- exploitatie : 7956,93 euro, 
- investeringen : 5.000,00 euro; 
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 

Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2017-1 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente 
Zegelsem. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal bestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
22 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus.. Deelgemeente Zegelsem. Budget 2018. 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 

besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

2017 2018 2019

exploitatietoelage 12 101,81 €         12 101,74 € 12 101,00 € 

investeringstoelage 5 000,00 €            20 380,29 € -  €               

Meerjarenplan 2014-2019



Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem 
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 7.118,22 euro, 

- investeringen : 20.380,29 euro; 
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 

bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem  
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 

- de voorzitter van het centraal bestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
23 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden. Deelgemeente Nederbrakel. 

Meerjarenplanwijziging 2017-1. 

Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende 
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 

besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van 
de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Pieter-in-de-banden deelgemeente 
Nederbrakel; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging  2014-2019 

goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan  raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :  
- 18 ja-stemmen 
-  4 onthoudingen 
Gelet op de meerderheid der stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter; 

BESLUIT : 
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Pieter-in-de-banden deelgemeente Nederbrakel, 
in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd; 
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd: 

 
 Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 

- de voorzitter van het centraal kerkbestuur; 

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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 

2017 2018 2019

exploitatietoelage 41 577,00 €         41 896,12 € 41 788,20 € 

investeringstoelage 3 394,80 €            -  €               -  €               

Meerjarenplan 2014-2019



24 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden. Deelgemeente Nederbrakel.. 
Budgetwijziging 2017-1. 

 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2017-1 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, deelgemeente 
Nederbrakel; 
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 38.204,34 euro, 
- investeringen : 3.394,80 euro; 

Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2017-1 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, 
deelgemeente Nederbrakel. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 

- de voorzitter van het centraal bestuur; 

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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
25 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden. Deelgemeente Nederbrakel.Budget 

2018. 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de –banden, deelgemeente Nederbrakel 
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 39.917,53 euro, 
- investeringen : 0 euro; 

Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de –banden, deelgemeente 
Nederbrakel. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 

- de voorzitter van het centraal bestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  



 
26 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Martinus. Deelgemeente Opbrakel. Meerjarenplanwijziging 

2017-1. 
 

Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende 

de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van 
de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Martinus deelgemeente Opbrakel; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging  2014-2019 

goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan  raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :  
- 18 ja-stemmen 
-  4 onthoudingen 
Gelet op de meerderheid der stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter; 
BESLUIT : 

Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Martinus deelgemeente Opbrakel, in bijlage bij 

dit besluit, wordt goedgekeurd; 
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd: 

 
 Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
27 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Martinus. Deelgemeente Opbrakel. Budget 2018. 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het ingediende budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus, deelgemeente Opbrakel 

Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 6.562,19 euro, 
- investeringen : 30.300 euro; 
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 

Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint- Martinus, deelgemeente Opbrakel. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal bestuur; 
Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  

2017 2018 2019

exploitatietoelage 12 999,24 €             12 005,72 €             12 012,34 €             

investeringstoelage 6 000,00 €               30 300,00 €             

Meerjarenplan 2014-2019



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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
28 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus. Deelgemeente Parike. Budget 2018. 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 

van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike; 
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 3.237,43 euro, 
- investeringen : 0 euro; 

Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 

bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal bestuur; 

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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
29 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan. Deelgemeente Michelbeke 

Meerjarenplanwijziging 2017-1. 
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende 
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van 
de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Sebastiaan deelgemeente Michelbeke; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging  2014-2019 
goed te keuren; 

Gelet op de stemming waaraan  raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :  
- 18 ja-stemmen 
-  4 onthoudingen 
Gelet op de meerderheid der stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter; 
BESLUIT : 
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St-Sebastiaan deelgemeente Michelbeke, in bijlage 

bij dit besluit, wordt goedgekeurd; 
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd: 

 

2017 2018 2019

exploitatietoelage 210,00 €                549,00 €          182,00 €          

investeringstoelage 24 900,00 €         -  €                  -  €                  

Meerjarenplan 2014-2019



 Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
30 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan. Deelgemeente Michelbeke. Budgetwijziging 

2017-1. 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het ingediende budgetwijziging 2017-1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbekel; 
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 0 euro, 
- investeringen : 24.900 euro; 
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  

BESLUIT: 
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2017-1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente 
Michelbeke. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal bestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
31 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan. Deelgemeente Michelbeke. Budget 2018. 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke; 

Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 0 euro, 
- investeringen : 0 euro; 
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 

Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal bestuur; 



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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 

32 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie. Deelgemeente Everbeek-beneden. 
Meerjarenplanwijziging 2017-1. 

Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende 
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 

besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van 
de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Marie deelgemeente Everbeek beneden; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging  2014-2019 
goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan  raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :  
- 18 ja-stemmen 
-  4 onthoudingen 
Gelet op de meerderheid der stemmen; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter; 
BESLUIT : 
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St-Marie deelgemeente Everbeek beneden, in 
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd; 
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd: 

 
 Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 

- de voorzitter van het centraal kerkbestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
33 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie. Deelgemeente Everbeek-beneden. Budgetwijziging 

2017-1. 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2017-1 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek-beneden; 

2017 2018 2019

exploitatietoelage 16 146,87 €             13 195,83 €             13 384,87 €             

investeringstoelage 600,00 €                   137 852,00 €          18 385,00 €             

Meerjarenplan 2014-2019



Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 14.411,80 euro, 
- investeringen : 600 euro; 
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 

bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  
BESLUIT: 

Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2017-1 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente 
Everbeek-beneden. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal bestuur; 

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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
34 Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie. Deelgemeente Everbeek-beneden. Budget 2018. 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ingediende budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek-beneden; 
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien : 
- exploitatie : 34.315,53 euro, 
- investeringen : 137.252 euro; 
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke 
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;  

BESLUIT: 

Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek-
beneden. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal bestuur; 
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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Lieven Bauwens -  

 
35 Dagorde: Financiën. Retributiereglement inname openbaar domein en 

signalisatievergunning. 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het raadsbesluit dd 30 augustus 2010 betreffende het retributiereglement inname openbaar domein; 
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen beslist heeft om elke aanvraag inname domein elektronisch te 
lagen indienen via spotbooking; 
Gelet op de kosten die voor elke aanvraag wordt aangerekend door het softwarebedrijf dat spotbooking beheert; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze kosten door te rekenen aan de 
aanvrager; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormeld retributiereglement te vervangen 
door een nieuw retributiereglement zoals werd voorgelegd aan de commissie van financiën; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en volgende uitslag heeft: 

- 22 ja-stemmen 



Gelet op de volstrekte meerderheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art. 1: Vanaf 1 augustus 2017 wordt een retributie gevestigd op het tijdelijk innemen van het openbaar domein en 

aanvraag signalisatievergunning. 
Art.  2: Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager van de vraag tot tijdelijke inname van het openbaar domein 

of een vraag tot het verkrijgen van een signalisatievergunning indient. 
Art. 3: De aanvraag tot inname van het openbaar domein of signalisatievergunning zal minstens 4 werkdagen voor de 
effectieve inname bij de gemeente Brakel moeten ingediend worden dit door middel van de elektronische toepassing 
die de gemeente Brakel hiervoor ter beschikking stelt via de gemeentelijke website.  
Art. 4 : Voor elke aanvraag zal een dossierkost verschuldigd zijn van 5 euro. Deze kost is eveneens verschuldigd bij 

elke aanvraag tot verlenging. 
Art. 5 : De retributie voor het innemen van het openbaar domein door een privé persoon of een bedrijf bedraagt per 
begonnen 15 m² : 
1° eerste 7 dagen : gratis 
2° vanaf dag 8 : 5 euro/dag 
3° afsluiten straat : 75 euro/dag 

Art. 6 : Zijn vrijgesteld van de retributie vermeld in artikel 5 van dit reglement : 
1° alle evenementen en/of sociale culturele activiteiten georganiseerd met goedkeuring van of in samenwerking met 
het gemeentebestuur; 
2° werken in uitvoering van een openbaar bestuur of met een openbaar nut; 
3° inname dat reeds aanleiding geeft tot het heffen van een ander retributie ten voordele van de gemeente. 
Art. 7: §1 De benodigde nadars, signalisatielampen, verkeersborden (op staander) worden door de gemeente gratis 
ter beschikking gesteld en dit tijdens de kantooruren op het gemeentehuis. Zowel bij het ontlenen als het 

terugbrengen van de ontleende materialen zal een bewijs uitgereikt worden aan de aanvrager. 

§2 Indien 14 dagen na het verstrijken van de inname/signalisatievergunning de in §1 van dit artikel ter beschikking 
gestelde materialen niet teruggebracht, zal een retributie worden aangerekend van: 
1° nadars: 100 euro per exemplaar 
2° signalisatielampen: 25 euro per exemplaar 
3° verkeersborden: 25 euro per exemplaar 
4° verkeersborden op staander: 50 euro per exemplaar 

Het terugbrengen van de ontleende materialen zonder het vragen van een bewijs van teruggave, wordt gelijkgesteld 
met het niet-terugbrengen van deze materialen en de hierop toepasselijke retributie van: 
1° nadars: 100 euro per exemplaar 
2° signalisatielampen: 25 euro per exemplaar 
3° verkeersborden: 25 euro per exemplaar 
4° verkeersborden op staander: 50 euro per exemplaar 

Art. 8: De indiener en de persoon voor wie de werken tot voordeel strekken zijn solidair en hoofdelijk 
verantwoordelijk voor de betaling van de retributie. 
Art. 9: Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de 
verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden geviseerd en uitvoerbaar 
verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn 

met een aangetekende brief. Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden 

ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij 
verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde. 
Art. 10 : De burgemeester wordt gemachtigd tot het afleveren van de vergunningen.  
Art. 11 : Dit besluit vervangt het besluit van de gemeenteraad dd. 30 augustus 2010. 
Art. 12: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de provincie. 
 

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, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Lieven Bauwens -  
 
36 Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet “Vernieuwing 

wegenis en voetpaden in de Kerkhofstraat en Meerbeekstraat. Aanvullende werken”. 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2017 betreffende de goedkeuring 

van de gunning van de opdracht “Vernieuwing wegenis en voetpaden Kerkhofstraat en Meerbeekstraat” aan DM 
Roadbuilding, Reukenstraat 20 te 9500 Geraardsbergen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 317.468,88 
excl. btw of € 384.137,34 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2016/067; 
Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij Gemeente Brakel optreedt in naam van FARYS 

CVBA bij de gunning en de uitvoering van de opdracht; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017 betreffende de 
goedkeuring van verrekening 2 voor een bedrag in meer van € 9.698,00 excl. btw of € 11.734,58 incl. 21% btw; 



Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan 
te brengen: 

Bijwerken + € 97.599,50 

Totaal excl. btw = € 97.599,50 

Btw + € 20.495,90 

TOTAAL = € 118.095,40 

Overwegende dat hiervoor een offerte werd ontvangen op 25 september 2017; 
Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door FARYS CVBA, Stropstraat 1 te 9000 Gent; 
Overwegende dat het saldo van de kostprijs betaald wordt door Gemeente Brakel, en dat dit deel € 97.599,50 excl. 
btw of € 118.095,40 incl. 21% btw bedraagt; 
Overwegende dat deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen  het bestelbedrag overschrijden 

met 33,80%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 424.766,38 excl. btw of € 513.967,32 incl. 
21% btw bedraagt; 
Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnsverlenging wordt toegekend; 
Overwegende dat de leidend ambtenaar ir. Francis Deboeverie gunstig advies verleende; 
Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening voorzien is in het budget van 2017, op budgetcodes 
2240000/GRO/0200 (actie/raming 2017140241/2017160112) en 2240000/GRO/0200 (actie/raming 

2017140241/2017160125) van de buitengewone dienst; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 37; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 3 (Meerbeekstraat 11 t.e.m. 141 vernieuwen trottoirbanden en 

kantstroken) - Wijzigingsbevel van de opdracht “Vernieuwing wegenis en voetpaden Kerkhofstraat en 
Meerbeekstraat” voor het totaal bedrag in meer van € 97.599,50 excl. btw of € 118.095,40 incl. 21% btw. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
 

 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


