
Zitting van de Gemeenteraad van 30 mei 2016 
 

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

Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne 
De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,  
Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe 
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
De raadsleden nemen een moment van stilte naar aanleiding van het plotse overlijden van Dylano Acke, inwoner 

van Brakel en leerling binnen het gemeentelijk onderwijs. 
De voorzitter verontschuldigt schepen M. De Valck; fractieleider N. Morreels dient raadslid S. Van den Berghe te 
verontschuldigen. 
Overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet en bij éénparigheid beslist de raad onderstaand punt toe te voegen aan 
de dagorde: 
14 Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet “Samenwerkingsverbanden. Algemene 

ledenvergadering vzw Provinciale brandweerschool van Oost-Vlaanderen. Aanduiden gemachtigde en bepalen 
mandaat’. 
Openbare zitting: 
Secretariaat 
01 Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 17 juni 2016. Goedkeuring 

agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 

de algemene vergadering dd. 17 juni 2016 op naam van CIPAL goed te keuren. 
02 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 16 juni 2016. 

Goedkeuring agenda. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 
de algemene vergadering dd. 16 juni 2016 op naam van FINGEM goed te keuren. 
03 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 16 juni 2016. Aanstelling 

gemeentelijke vertegenwoordigere en bepalen mandaat. 

Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M. Limpens aangesteld als effectief gemeentelijk vertegenwoordiger 
en raadslid M. De Pessemier aangesteld als plaatsvervanger voor de algemene vergadering dd. 16 juni 2016 op 
naam van FINGEM. 
04 Samenwerkingsverbanden. IVLA. Algemene Vergadering dd. 30 juni 2016. Goedkeuring 

agenda. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 

de algemene vergadering dd. 30 juni 2016 op naam van IVLA goed te keuren. 
05 Samenwerkingsverbanden. IVLA. Algemene Vergadering dd. 30 juni 2016. Aanstelling 

gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M. De Pessemier aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering dd. 30 juni 2016 op naam van IVLA. 
06 Samenwerkingsverbanden. VVSG vzw. Algemene ledenvergadering d.d. 9 juni 2016. 

Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 
de algemene ledenvergadering dd. 9 juni 2016 op naam van de VVSG goed te keuren. 
07 Samenwerkingsverbanden. Ethias. Gewone Algemene Jaarvergadering dd. 17 juni 2016. 

Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 
de gewone algemene jaarvergadering dd. 17 juni 2016 goed te keuren. 
08 Samenwerkingsverbanden. Farys. Gewone Algemene Vergadering TMVW (IC) dd. 24 juni 

2016. Goedkeuring agenda. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 
de gewone algemene vergadering dd. 24 juni 2016 op naam van TMVW (IC) goed te keuren. 
09 Samenwerkingsverbanden. Farys. Gewone Algemene Vergadering TMVW (IC) dd. 24 juni 

2016. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 
Met eenparigheid van stemmen worden de raadsleden P. Vanderstuyf, M. De Pessemier, M. Van Snick en A. 

Flamand aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de gewone algemene vergadering dd. 24 juni 2016 
op naam van TMVW (IC). 
10 Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 20 juni 2016. 

Goedkeuring agenda. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 
de algemene vergadering dd. 20 juni 2016 op naam van SOLVA goed te keuren. 
11 Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 20 juni 2016. Aanstelling 

gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M-J. De Temmerman aangesteld als effectief gemeentelijk 
vertegenwoordiger en raadslid A. Flamand als plaatsvervanger voor de algemene vergadering dd. 20 juni 2016  op 
naam van SOLVA. 
Financiën 
12 Meerjarenplan 2014-2019. Wijziging 6. 



Fractieleider J. Haegeman verklaart dat: 
1° de autofinancieringsmarge in gunstige zin evolueert 
2° er zinvolle investeringen voorzien zijn 
3° gelet op de ingenomen houding naar aanleiding van het initiële meerjarenplan en het budget 2015 de NV-A zich 

zal onthouden. 

Raadslid K. Wattez verklaart dat de CD&V-fractie zich zal onthouden; in het bijzonder op basis van het feit van de 
voorgestelde verkoop van de gemeentelijke eigendommen in de Wielendaalstraat. 
Met 14 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. 
Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De 
Pessemier, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens en 8 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. 
Bauters, L. Braeckman, L. De Langhe, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt wijziging 6 van 

het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. 
13 Budgetwijziging 2016/1. Goedkeuring. 

Met 14 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. 
Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De 
Pessemier, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens en 8 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. 
Bauters, L. Braeckman, L. De Langhe, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt de 

budgetwijzing 2016/1 goedgekeurd. 
Secretariaat 
14 Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet “Samenwerkingsvervanden. 

Algemene ledenvergadering vzw Provinciale brandweerschool van Oost-Vlaanderen. 
Aanduiden gemachtigde en bepalen mandaat’. 

Met eenparigheid van stemmen wordt schepen H. De Clercq aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor 
de Algemene ledenvergadering van de provinciale brandweerschool Oost-vlaanderen.   

Hierop worden mondelinge vragen gesteld. 
Raadslid K. Wattez stelt een vraag naar aanleiding van het project “nieuw administratief centrum” en legt naar 
aanleiding hiervan onderstaande verklaring af: 
“Via de pers hebben de CD&V raadsleden moeten vernemen dat het College  van Burgemeester en Schepenen de 
plannen voor een nieuw administratief centrum wenst op te starten. We veronderstellen dat dit op basis is van de 
haalbaarheidsstudie hierover die vorig jaar op een drafje aan de raadsleden in een commissie werd voorgesteld. 
Evenwel zonder een reeds mogelijke vestigingsplaats voorop te stellen. 

CD&V is niet tegen een nieuw administratief centrum. We kennen de gebreken en de noden van het huidige 
gemeentehuis. Daarenboven zijn we ook vragende partij naar een deftig onderkomen van de muziekschool, een 
podiumzaal voor onze talrijke verenigingen ( cfr ons verkiezingsprogramma bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2012), en een doorgedreven professionaliteit van onze administratieve diensten. Waar we ons wel zorgen om 
maken is het kostenplaatje. Het nieuw administratief zou zo'n slordige 5 miljoen euro kosten, verminderd met de 
verkoop van een aantal panden zou dit op 4 miljoen euro komen. 

Dit in combinatie met de centrumrenovatie ( meer dan 6 miljoen euro), onze bijdrage aan het nieuw politiegebouw 
( meer dan 2 miljoen euro), de steeds hoger oplopende factuur voor de politiezone , de ongekende uitdaging - 

kostprijs van de brandweerzone, de vergrijzing van de bevolking, ..... maken dat we toch wel ongerust zijn voor 
onze toekomstige gemeentelijke financiën. U mag daar niet al te lichtzinnig overgaan! 
Het valt daarenboven te betreuren dat voor zo'n groot en belangrijk project de gemeenteraadsleden, naast de 
kennisname van de studie, niet verder voorafgaandelijk werden ingelicht. 
Hierdoor neemt u , net zoals bij de centrumrenovatie, een verkeerde  start en blijft u in hetzelfde bedje ziek. 

Het zou veel zinvoller zijn een open debat cultuur hierrond op te starten en van het principe van openbaarheid van 
bestuur geen holle loze belofte te maken. 
Nee, er worden liever ballonnekes opgelaten om te zien hoe er op gereageerd wordt.  
Het nieuws was nog niet binnengesijpeld dat EH deken Brakel zou verlaten of er verscheen al in de pers een 
artikel dat de dekenij plaats zou moeten maken voor het nieuw administratief centrum.  Als kers op de taart kwam 
even later nieuwe berichtgeving binnen dat ook een burgerwoning in het vizier kwam. 
En fijntjes werd nog opgemerkt dat men rekent op de sereniteit van de oppositie. 

CD&V wil zeker een sereen debat hierover voeren ( in het belang van alle betrokkenen), maar we aanvaarden niet 
dat u ons meteen monddood maakt. 
Samen met de andere oppositiepartij vertegenwoordigen we bijna 40% van de bevolking, die van ons verwacht 
dat we in eer en geweten mee gestalte geven aan het beleid. 
U kan en mag dit niet zomaar naast u neerleggen. 
U kan dit misschien naief vinden, maar de bevolking snapt het wel hoor! 

Tot slot bestaat er ook nog zoiets als commissies. Die zijn in het leven geroepen , niet om uw eigen raadsleden tot 
vrede te houden, maar dergelijke dossier in alle sereniteit te bestuderen en te bediscussieren. 
Ernstig werk dus te leveren, maar helaas kan ik daar op vandaag  niet voor applaudisseren. 
Ik vraag u daarom om bij hoogdringend een gemeenschappelijke commissie van alle raadsleden samen te roepen, 
om tot een gedragen nieuw administratief centrum te komen.” 
Raadslid L. Bauwens stelt hieromtrent: 

- De keuze heeft een impact die decennia zal doorwerken 

- Voorstander te zijn van het centraliseren van verschillende diensten 
- Dat er alternatieven beschikbaar zijn (Tirse, leegstaande scholen, dekenij,..) 
- Een stemming op de gemeenteraad nu niet opportuun is; een bespreking in een gemeentelijke 

raadscommissie is wel aangewezen 
- Dat de NVA een alternatief heeft, dat op een gemeentelijke raadscommissie kan voorgesteld worden 
- Aandacht dient gegeven te worden aan de huisvesting van de pastoor. 



Voorzitter en Titelvoerend burgemeester A. De Croo stelt dat dit project aan o.a. onderstaande voorwaarden dient 
te voldoen en dat momenteel nog geen beslissing is genomen. 

- Kernversterkend 
- Het centraliseren van diensten (gemeente, OCMW, muziekschool en nieuwe podiumzaal) 

- De gemeentelijke financiën dienen gezond te blijven 

Fractieleider N. Morreels stelt dat de mogelijke locaties dienen gespiegeld te worden aan de haalbaarheidsstudie. 
Raadslid Y. Beeckman stelt hierop een vraag betreffende: 
1° het gebruik van de dienstweg naar RVT Rusthuis Najaarszon door het vrij onderwijs 
2° het verwijderen van de parkeerplaatsen in de Kasteelstraat 
Raadslid K. Wattez stelt tenslotte een vraag betreffende het verwijderen van de bomen op parking Tirse met het 
oog op het organiseren van evenementen. 

 
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, Marcel Van Snick, Noël 
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck – Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman 
 
01 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 17 juni 2016. 

Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL; 
Gelet op de statuten van CIPAL; 

Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2016 tot de algemene vergadering van CIPAL van 17 juni 2016 met de 
volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers; 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van 
CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015; 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL  over het boekjaar 2015 afgesloten op 31 december 
2015; 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van 
CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015; 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 
december 2015; 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun 
mandaat tijdens het boekjaar 2015; 
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding; 

8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem; 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité; 
10. Rondvraag; 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.  
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 

- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT: 
Art. 1 : Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 17 juni 2016, zoals overgemaakt per oproepingsbrief 
van 26 april 2016, goedgekeurd. 
Art. 2 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en 

zal een afschrift van deze beslissing toesturen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 
Geel. 
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, Marcel Van Snick, Noël 
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,  Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman 

 
02 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 16 juni 2016. 

Goedkeuring agenda. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet  onze gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband  Fingem; 

Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Fingem die 
bijeengeroepen wordt op 16 juni 2016 per aangetekende schrijven van 9 mei 2016;   
Gelet op het Vlaams decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001; 
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen het dossier dat door Fingem wordt overgemaakt 
volgende agendapunten bevat : 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. Jaarrekening per 31 december 2015 – voorstel tot resultaatsverwerking 

3. Verslag van de commissaris 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : De agenda van de Algemene Vergadering van Fingem van 16 juni 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van Fingem van 
16 juni 2016 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen  genomen in onderhavige beslissing 
in verband met de te behandelen agendapunten; 
Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Fingem, p/a Intermixt, t.a.v. de heer Laurent Alens, Ravensteingalerij 4 bus 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, Marcel Van Snick, Noël 

Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck , Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman 
 
03 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 16 juni 2016. 

Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigere en bepalen mandaat. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de raadsbesluiten betreffende de toetreding en de verlenging van toetreding tot het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Fingem; 
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 9 mei 2016 van Fingem waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel 

te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 16 juni 2016; 
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 van het Decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en oproeping van de 
Algemene Vergadering reglementeert; 
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering; 

Gelet op de omzendbrief van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 11 maart 2002 aan 

de Colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing op artikel 44 worden 
omschreven; 
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen elke vennoot bij artikel 26 recht heeft op 
minstens één volmachtdrager; 
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 Clercq, raadslid, als plaatsvervanger, 

Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- mevrouw Mirella Limpens bekomt 21 ja-stemmen; 
- de heer Marc De Pessemier bekomt 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art. 1 : Mevrouw Mirella Limpens, raadslid, wonende te Brakel, Voorpad 1, 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 algemene vergadering van 
FINGEM op 16 juni 2016. 
Art. 2 : 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, Marcel Van Snick, Noël 
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman 

 
04 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IVLA. Algemene Vergadering dd. 30 juni 2016. 

Goedkeuring agenda. 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het schrijven d.d. 4 mei 2016 op naam  van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van 

afvalstoffen Vlaamse Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 30 juni 2016 met als 
agenda; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde : 
1.    Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van Dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2015. 
2.    Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015. 
3.    Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor. 
4.    Aanduiding kandidaat bestuurder – Maarkedal – Dhr. Yves Van Heddegem. 

5.    Aanstelling Bedrijfsrevisor 2016-2018. 
6.    Varia. 
Gelet op de stemming waar 21 raadsleden aan deelnemen met als resultaat: 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT :  

Art. 1 : De agenda van de Algemene vergadering, d.d. 30 juni 2016, van I.VL.A., wordt goedgekeurd. 
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene vergadering wordt 
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit 
besluit. 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van I.VL.A. 
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, Marcel Van Snick, Noël 
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman 
 
05 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IVLA. Algemene Vergadering dd. 30 juni 2016. 

Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedreceet; 

Gelet op de wet van 22 januari 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke 
samenwerking; 
Gelet op het schrijven d.d. 3 september 2015 van I.Vl.A, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te 
nemen aan de Buitengewone Algemene Jaarvergadering die zal plaatsvinden op 17 december 2015; 

Gelet op het schrijven d.d. 4 mei 2016 van I.Vl.A, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan 
een 2de Buitengewone Algemene Jaarvergadering die zal plaatsvinden op 30 juni 2016; 
Gelet op artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping 
van de Algemene Vergadering reglementeert; 
Gelet op de raadsbeslissing d.d.  

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 22 juni 2015 waarbij raadslid Marc De Pessemier werd aangesteld als 
gemeentelijke vertegenwoordiger op alle Algemene Vergaderingen van I.Vl.A voor de rest van huidige legislatuur ; 

Gelet dat raadslid Marc De Pessemier verhinderd is om op 30 juni 2016 deel te nemen aan de Algemene 
Vergadering; 
Gelet op het voorstel om raadslid Pascal Machtelinckx uitzonderlijk aan te stellen als gemeentelijke 
vertegenwoordiger op de voormelde vergaderingen; 
Gelet op de stemming waaraan  21 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- de heer Pascal Machtelinckx bekomt  21  ja-stemmen; 
Gelet dat de heer Pascal Machtelinckx de volstrekte meerderheid der stemmen heeft bekomen; 

BESLUIT : 
Art. 1 : De heer Pascal Machtelinckx, raadslid, wonende te Brakel, Watermolenstraat 100, wordt uitzonderlijk 
aangeduid als vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen van 30 juni 2016 van I.VL.A. 
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen 
en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden is genomen. 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van I.VL.A. 

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, Marcel Van Snick, Noël 
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman 

 
06 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. VVSG vzw. Algemene ledenvergadering d.d. 9 juni 

2016. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het schrijven d.d. 3 mei 2016 van VVSG vzw, betreffende de uitnodiging tot de Algemene 
ledenvergadering van 9 juni 2016; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde : 
Deel 1. Statutaire vergadering VVSG vzw o.l.v. Luc Martens, voorzitter VVSG  

1. Samenstelling Bureau en aanduiding stemopnemers 
2. Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2015 
3. Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2015 + verslag van de commissaris-revisor 

4. Kwijting aan de bestuurders 
5. Kwijting aan de commissaris-revisor 
6. Toelichting door Luc Martens en algemeen directeur Vincent Van Malderen van Jobpunt Vlaanderen 

over de participatie van de VVSG in Jobpunt Vlaanderen en haar vernieuwde werking 
Deel 2. Thematische vergadering 

1. Smart Cities 



2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen 
3. Samenleven, een radicale keuze (OVSG) 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 

- 21 ja-stemmen; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT :  
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering, d.d. 9 juni 2016, van VVSG vzw, wordt goedgekeurd, 
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering wordt 
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit. 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van de Intercommunale 

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, Marcel Van Snick, Noël 

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

Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman 

 
07 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Ethias. Gewone Algemene Jaarvergadering dd. 17 

juni 2016. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het schrijven d.d. 27 april 2016 van Ethias, betreffende de uitnodiging tot de Gewone Algemene 
Vergadering van 17 juni 2016; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde : 
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015; 
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat; 
3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat; 

4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht; 
5. statutaire benoemingen. 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT :  

Art. 1 : De agenda van de Gewone Algemene Vergadering, d.d. 17 juni 2016 van Ethias wordt goedgekeurd. 
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Gewone Algemene Vergadering wordt 
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit. 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ethias. 
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, Marcel Van Snick, Noël 
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,  Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman 
 
08 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Gewone Algemene Vergadering TMVW (IC) 

dd. 24 juni 2016. Goedkeuring agenda. 
Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij TMVW (IC); 
Gelet op de statuten van TMVW; 
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van TMVW (IC) cvba d.d. 24 juni 2016 waarin tevens 
de agenda werd meegedeeld en de agenda werden toegelicht; 



Gelet dat de agenda volgende punten bevat :  
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van 
toetredingen  

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015  

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015  
5. Verslag van het college van commissarissen  
6. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)  
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)  
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités  
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur  

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art. 1 : Er wordt goedkeuring verleend aan de agendapunten van de algemene vergadering van TMVW (IC), d.d. 

20 juni 2016. 
Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de in artikel 1 vermelde wordt 
opgedragen hun 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 TMVW (IC), Stropstraat 1, Gent. 

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, Marcel Van Snick, Noël 
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, , Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman  
 

09 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Gewone Algemene Vergadering TMVW (IC) 
dd. 24 juni 2016. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op onze beslissing van heden houdende goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVW (IC) 
d.d. 24 juni 2016; 
Gelet dat onze gemeente 4 raadsleden  kan aanstellen om onze gemeente te vertegenwoordiger op de voormelde 
vergadering; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 4 maart 2013 houdende de aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
op de algemene vergaderingen van TMVW; 
Gelet op het voorstel om raadslid Pascal Machtelinckx te laten vervangen door schepen Andre Flamand en raadslid 
Marcel Saeytijdt door Peter Vanderstuyf op de voormelde vergadering; 
 eenmalig voor de voormelde vergadering d.d. 11 april 2016 de samenstelling van de vertegenwoordigers te 
wijzigen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art. 1 : Volgende raadsleden worden aangesteld als vertegenwoordigers, op de algemene vergadering van TMVW 
(IC) d.d. 24 juni 2016 : 
1. schepen Andre Flamand, wonende te Brakel, Leinstraat 112 
2. raadslid Marcel Van Snick, wonende te Brakel, Reepstraat 15 
3. raadslid Marc De Pessemier, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31 

4. Peter Vanderstuyf, wonende te Brakel, Elverenberg 11 
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op in de artikel 1 van dit besluit 
vermelde vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden is 
genomen. 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVW, Stropstraat 1, Gent. 
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, Marcel Van Snick, Noël 
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman 
 
10 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 20 juni 2016. 

Goedkeuring agenda. 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het schrijven d.d. 4 mei 2016 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke 
ordening en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 20 
juni 2016; 
Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij SOLVA; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde : 

1. Samenstelling van het bureau 
2. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering 
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2015 
4. Jaarrekening per 31 december 2015 
5. Verslag van de Commissaris 

6. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015  
7. Aanvaarden Politiezone Erpe-Mere/Lede als lid. 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : Eenparig 
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering van SOLVA d.d. 20 juni 2016 wordt goedgekeurd, 

Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de in artikel 1 vermelde vergadering wordt 
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit 
besluit. 
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, Marcel Van Snick, Noël 

Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe, Lien Braeckman-  
 
11 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 20 juni 2016. 

Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het schrijven d.d. 4 mei 2016 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke 
ordening en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 20 
juni 2016; 

Gelet op de wet van 22 februari 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke 
samenwerking; 
Gelet op artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping 
van de Algemene Vergadering reglementeert; 
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering; 

Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 1 maart 2002, aan 
de colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden 
omschreven; 
Gelet dat mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, door het college van burgemeester en schepenen 
wordt voorgedragen als vertegenwoordiger; 



Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman bekomt 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 

Art.1 : Mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, wonende te Brakel, Hauwstraat 55, raadslid wordt 

aangesteld als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van Solva d.d. 20 juni 2016. 
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen 
en te beslissen conform het besluit dat door de Gemeenteraad heden is genomen. 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden 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, Marcel Van Snick, Noël 
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,  Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe 
 

12 Dagorde: Meerjarenplan 2014-2019. Wijziging 6. 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en 
financieel beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het 
bijzonder op artikel 5; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake 

de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
vanaf 1 januari 2013; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de 
beleidsvelden; 
Gelet op het ontwerp van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/6; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis gedurende de ganse periode positief blijft en de 

autofinancieringsmarge in 2019 €  bedraagt € 690.615; 
Gelet op de verklaring van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/6 door de schepen van financiën Johan 

Thomas en het daaropvolgende debat; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 14 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 
- 8 onthoudingen 

BESLUIT: 
Art. 1: De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/6, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en 
goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk 

- € 6792 in 2016 
- € 14.311 in 2017 
- € 109.571 in 2018 

- € 167.135 in 2019 
en de autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt  € 690.615.  
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder en de 
dienst financiële organisatie. 
Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen via de digitale rapportering 
aangeleverd aan de toezichthoudende overheid. 

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



Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, 
Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe 
 

13 Dagorde: Budgetwijziging 2016/1. Goedkeuring. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en 
financieel beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het 
bijzonder op artikel 5; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake 

de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
vanaf 1 januari 2013; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de 
beleidsvelden; 
Gelet op de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/6; 
Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2016/4; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 6.792 en de autofinancieringsmarge € 526.496 bedraagt; 
Overwegende dat dit gelijk is aan de gegevens uit het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/6 en dat derhalve de 
budgetwijziging 2016/1 past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/6; 
Gelet op de verklaring van de budgetwijziging door de schepen van financiën en het daaropvolgende debat; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 14 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 

- 8 onthoudingen 
BESLUIT: 
Art. 1: De budgetwijziging 2016/1, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 6.792. 
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder en de 
dienst financiële organisatie. 
Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen via de digitale rapportering 

verstuurd aan de toezichthoudende overheid. 
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, Marcel Van Snick, Noël 
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De 

Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, 
Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck, Stephan Van den Berghe  
 
14 Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet 

“Samenwerkingsvervanden. Algemene ledenvergadering vzw Provinciale brandweerschool 

van Oost-Vlaanderen. Aanduiden gemachtigde en bepalen mandaat’. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het schrijven d.d. 19 mei 2016 van de vzw Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen betreffende 
uitnodiging tot de Algemene Vergadering d.d. 23 juni 2016; 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 25 maart 2014 betreffende de aanstelling van de heer Peter Vanderstuyf als 

gemeentelijke vertegenwoordiger op de vergaderingen van de vzw Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen 
voor de legislatuur 2013-2018; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om schepen Hedwin De Clercq eenmalig 
voor te dragen als vertegenwoordiger ter vervanging van raadslid Peter Vanderstuyf; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- schepen Hedwin De Clercq bekomt 23 ja-stemmen, 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT: 
Art.1 : De heer Hedwin De Clercq, schepen, wonende te Brakel, Leinstraat 78, wordt aangesteld als 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de provinciale brandweerschool Oost-Vlaanderen d.d. 23 juni 
2016. 
Art. 2 :  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de provinciale brandweerschool Oost-
Vlaanderen. 



 
 
 
 

Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last :  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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


