
Zitting van de Gemeenteraad van 30 oktober 2015 
 

Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 

Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - 
Schepenen 

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Secretaris 
Afwezig: André Flamand - Schepen 

Lieven Bauwens - Raadslid 
De zitting wordt geopend te 19:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 
De heer voorzitter dient schepen A. Flamand te verontschuldigen; fractieleider J. Haegeman dient raadslid L. 

Bauwens te verontschuldigen. 
Openbare zitting: 
Secretariaat 
01 Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Bijzondere Algemene Vergadering dd 1 

december 2015. Goedkeuring agenda en wijziging statuten. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
algemene vergadering dd. 1 december2015 op naam van IGS Westlede goed te keuren. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

02 Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Bijzondere Algemene Vergadering dd 1 
december 2015. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid P. Machtelinckx aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering dd. 1 december 2015 op naam van IGS Westlede. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
03 Samenwerkingsverbanden. Intergem. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10 

december 2015. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering dd. 10 december 2015 op naam van Intergem goed te keuren. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
04 Samenwerkingsverbanden. Cipal. Buitengewone Algemene vergadering 11 december 

2015 en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering dd. 11 december 2015 op naam van Cipal goed te keuren. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
05 Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algmene Vergadering d.d. 17 december 

2015. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering dd. 17 december 2015 op naam van IVLA goed te keuren. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
06 Samenwerkingsverbanden. vzw Provinciale brandweerschool Oost-Vlaanderen. 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering dd. 17 november 2015. Goedkeuring agenda 
en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
buitengewonze algemene ledenvergadering dd. 17 november 2015 op naam van vzw provinciale brandweerschool 

Oost-Vlaanderen goed te keuren. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
07 Huishoudelijk reglement initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) Brakel/Horebeke. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement initiatief buitenschoolse kinderopvang 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

Openbare Werken - Mobiliteit 
08 Gebouwen. Sporthal De Rijdt. Herstel lift volgens art. 157 gemeentedecreet. 
De raadsleden nemen kennis van het besluit dd. 12 oktober 2015 op naam van het college van burgemeester en 
schepenen betreffende “Gebouwen. Sporthal De Rijdt. Herstel lift volgens art. 157 Gemeentedecreet. Goedkeuring 
gunning en lastvoorwaarden”. 
09 Rioleringsproject Sassegembeek. Aangepast voorontwerpdossier. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het voorontwerp voor het aanleggen van gescheiden riolering in Brakel – 

Opbrakel – Laaistok – Willemsveld – Steenpaal – Koningsweg goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
10 Rioleringsproject Schuddewee. Aangepast voorontwerpdossier. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het voorontwerp betreffende het aanleggen van gescheiden riolering in Brakel 
– Everbeek – Schudewee goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
11 Verkavelingsaanvraag op naam van NV Bouw Francis Bostoen, Koninginnelaan 2-3, 9031 

Drongen voor gronden gelegen te Kasteelstraat 49-51 en Spoorwegstraat 6 (Brakel, 1e 
afd., B 675D2, A 499a, A 501A2, A 501y, A 515N, A 500a, A 506B, A 508Z3, A deel van 
515R en deel van 515M. Beslissing omtrent de wegenis. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel van op te nemen openbaar domein goedgekeurd; onder 
voorwaarde dat de wegenis aangelegd worden in een waterdoorlatende klinkerverharding.  
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

Hierop wordt een mondelinge vraag gesteld door raadslid Y. Beeckman betreffende de openingsuren van het 
gemeentelijk containerpark. 

 
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 



 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
 

Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 

De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 
Lieven Bauwens - Raadslid 

 
01 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Bijzondere Algemene Vergadering dd 

1 december 2015. Goedkeuring agenda en wijziging statuten. 
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. 31 augustus 2015 van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de 

provincie Oost-Vlaanderen, genaamd Westlede, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 1 

december 2015; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde : 
- wijziging statuten 
- goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 2 juni 2015 
- activiteiten en strategie 
- begroting 2016 

- wijziging samenstelling Raad van Bestuur 
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 de schepen Marin Devalck; 

BESLUIT :  
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering, d.d. 1 december 2015, van de Intercommunale Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen, genaamd Westlede, 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 : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 

De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 
Lieven Bauwens - Raadslid 

 

02 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Bijzondere Algemene Vergadering dd 
1 december 2015. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

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 nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke 

samenwerking; 
Gelet op het schrijven d.d. 31 augustus 2015 van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de 
provincie Oost-Vlaanderen, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene 
Vergadering die zal plaatsvinden op 1 december 2015; 
Gelet op artikel 44 van het decreet van 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 de heer Pascal Machtelinckx, raadslid, wordt voorgedragen als vertegenwoordiger tot het einde van de 

huidige legislatuur; 
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; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art. 1 : De heer Pascal Machtelinckx, raadslid, wonende te Brakel, Watermolenstraat 100, wordt vanaf heden tot 

einde van de huidige legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger op de Bijzondere Algemene Vergadering van de 
Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen. 
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de Bijzondere Algemene 
vergadering d.d. 2 december 2015 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 de Intercommunale Vereniging 

voor verwijdering van Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

Secretaris Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 

Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 

Lieven Bauwens - Raadslid 
 
03 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Buitengewone Algemene Vergadering 

d.d. 10 december 2015. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

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

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet dat de provincie voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende 
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen; 
Gelet dat de gemeente via een aangetekend schrijven d.d. 10 december 2015 wordt opgeroepen om deel te nemen 
aan de buitengewone algemene vergadering van Intergem op 10 december 2015; 
Gelet dat de voorliggende aanpassing van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking de mogelijk-
heid biedt met het oog op de stabiliteit binnen de sector en in het vooruitzicht van de verdere ontwikkelingen van het 

Vlaams distributienetbeheer voor de distributienetbeheerders om hun statutaire einddatum te verschuiven naar een 
uniforme datum, nl. 9 november 2019.  
Gelet datl alle openbare deelnemers uitgenodigd worden om een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot de 
verschuiving van de geldende duurtijd van Intergem van 14 september 2018 tot 9 november 2019 en de 
overeenkomstige statutenwijziging goed te keuren.  
Gelet dat zich nieuwe uitdagingen aandienen, zoals de verdere ontwikkeling van lokale en decentrale productie en de 

hernieuwbare en duurzame energie.  Dat in dit verband aanpassingen en uitbreidingen van de infrastructuur 
noodzakelijk zijn met als onvermijdelijke evolutie richting slimme technologieën, en het in deze context het van 
belang om op efficiënte wijze de nodige financieringsmiddelen te kunnen aantrekken. 
Gelet dat door een komende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
de distributienetbeheerders hun huidige rechtsvorm (opdrachthoudende vereniging)  zullen kunnen wijzigen in 
‘opdrachthoudende vereniging met private deelname’, en bijgevolg het mogelijk zijn zal om bijkomend een of 
meerdere privaatrechtelijke/publiekrechtelijke maatschappij(en) in de intergemeentelijke vereniging op te nemen. 

Gelet dat aan de deelnemers gevraagd wordt om te beraadslagen over een voorstel tot fusie van de zeven huidige 
distributienetbeheerders uit de Eandis-groep, onder meer Intergem.  
Gelet op het voorstel betreffende de overname van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 1 januari 2016 door 
de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (heden nog Gaselwest genoemd).  
Gelet op het statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder Eandis Assets. 
 Gelet op de opschortende voorwaarden van de voormelde fusie-voorwaarden zoals geformuleerd in artikel 3 van 
onderhavig besluit.  

Gelet dat volgens het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd 
op 18 januari 2013 de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering en eveneens op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de statutaire einddatum en aan 
het voorstel van fusie inclusief het statutenontwerp van de gefuseerde vereniging; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering : 
1. Voorstel verschuiven statutaire einddatum tot 9 november 2019.  

2. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders  
3. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar 
aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en 
Sibelgas door Eandis Assets,  



4. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door VREG. 
5. 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 2016 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2016.  

6. Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging. 
7. Statutaire benoemingen. 

8. Statutaire mededelingen. 
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; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art. 1 :  Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 
opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 10 december 2015, zijnde : 
1. a. Voorstel verschuiven statutaire einddatum tot 9 november 2019.  
  b. oedkeuring van de verschuiving van de duur en overeenkomstige  statutenwijziging. 

 c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande  subagendapunten 1.a. tot en met 1.b. bij 
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig vast te leggen. 
2. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis cvba ) zal fungeren als 
werkmaatschappij:  
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 
b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 

commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van 

heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, 
noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met 
boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2016. 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van 
het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 697 van het Wetboek 
van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

c. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:  
 1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging. 
 2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene vergadering van de 
deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de 
bestuurders en de commissaris van deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2015 en 
de datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling. 

 3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende 
vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel dient te bewaren gedurende de door de wet 
voorziene termijnen. 
 4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden. 
d. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna kortweg Intergem genoemd, 
overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 2.b., door overname door Eandis Assets (voorheen 
Gaselwest), voornoemd, bij wijze van overdracht door deze vereniging aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van 

de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 

uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van Intergem van 6.388.800 aandelen A voor 
de activiteit elektriciteit, en 4.012.842 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, 
volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
0,89140 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Intergem en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,00036 
aandeel A voor de activiteit aardgas in Intergem.  Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de deelnemers van 
Intergem zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden. 

Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis  
van een balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 
januari 2016, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31  
december 2015 door de overgenomen vereniging Intergem gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 
31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor 
de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn 

van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste Intergem te vrijwaren 
voor alle vorderingen en de kosten van haar ontbinding zonder invereffeningstelling te dragen, en voor het overige 
onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt a. hiervoor vermeld fusievoorstel. 
e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’. 
f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 2.a. tot en met 2.e. bij 
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.   
3. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar 

aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en 
Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van de machten om: 
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door overneming 
van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets zoals vermeld onder punt 2.a. vast te 
stellen; 
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het 

nemen van een ambtshalve inschrijving;   
- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva per 31 december 
2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen; 
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;  
- de ontbinding zonder vereffening van Intergem vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van de fusie door 
overneming. 

4. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door VREG. 
5. 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 2016 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2016.  



6. Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging. 
7. Statutaire benoemingen. 
8. Statutaire mededelingen. 
Art. 2 : Een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum van de 

opdrachthoudende vereniging Intergem van 14 september 2018 tot 9 november 2019 en de overeenkomstige 
statutenwijziging goed te keuren.  

Art. 3 : Er wordt goedkeuring gehecht aan het voorstel tot fusie door overneming van de opdrachthoudende 
vereniging Intergem door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), overeenkomstig het 
fusievoorstel, waarbij voor Intergem op 1 januari 2016 de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa 
en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis 
Assets,  mits toekenning aan de deelnemers van Intergem van 6.388.800 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, 

en 4.012.842 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van 
Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,89140 aandeel A voor de 
activiteit elektriciteit in Intergem en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,00036 aandeel A voor de activiteit 
aardgas in Intergem. en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statuten van de gefuseerde 
distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’, onder de opschortende voorwaarden van  
- de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking die er onder meer toe strekken de kapitaaldeelname van een private partner en de 
gelijkschakeling van de statutaire einddata van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken; 
- de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t. de omzetting van de 
bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in aandelen A (er wordt vastgesteld dat deze 
beslissingen reeds genomen zijn); 
- de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gaselwest van een wijziging 
van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging in ‘Eandis Assets’; 

- de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in Gaselwest maar die 

niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overneming; 
- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van de verschuiving 
van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november 2019;  
- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem van de verschuiving 
van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 november 2019;  
- de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot Eandis Assets; 

- de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene vergaderingen 
van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen; 
- de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statutenwijzigingen; 
- het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als distributienetbeheerder elektriciteit 
én de erkenning als distributienetbeheerder 
Art. 3 : De vertegenwoordigers van onze gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 

INTERGEM op 10 december 2015, worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel.  
Art. 4  : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de opdrachthoudende vereniging INTERGEM,via 
emailadres intercommunales@eandis.be. 
Namens de raad, 
 
 

 

 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 

Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 
Lieven Bauwens - Raadslid 

 
04 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Cipal. Buitengewone Algemene vergadering 11 

december 2015 en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
Gelet dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”); 
Gelet op de statuten van CIPAL; 
Gelet op de mail van 21 oktober 2015 tot deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAL van 11 
december 2015 op de maatschappelijke zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1 met de volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie). 
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

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; 

mailto:intercommunales@eandis.be


Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art. 1 : De dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 11 
december 2015 wordt goedgekeurd. 

Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone 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 de aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, 
Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 
Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 

Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 

Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 
Lieven Bauwens - Raadslid 

 
05 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 

17 december 2015. 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 september 2015 van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van afvalstoffen 

Vlaamse Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2015; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde : Statutenwijziging 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda met statutenwijziging 
goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden 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 :  
Art. 1 : De agenda, met het bijhorend ontwerp van de statutenwijziging, van de Buitengewone Algemene 
Jaarvergadering, d.d. 17 december 2015, van I.VL.A., wordt goedgekeurd, 
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de 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 : 

Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 

Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 
Lieven Bauwens - Raadslid 

 
06 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. vzw Provinciale brandweerschool Oost-Vlaanderen. 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering dd. 17 november 2015. Goedkeuring agenda 
en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen, de artikelen 4,6°, 8 en 20 in het bijzonder. 



Gelet op de statuten van de vzw Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen (verder vzw PBO), laatst 
gecoördineerd op 16 december 2004 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 november 2005, 
de artikelen 31 en 42 in het bijzonder 
Gelet  op het schrijven d.d.  2 oktober 2015 van de vzw PBO, waarvan onze gemeente werkend lid is, bevattende de 

samenroeping van de leden van de vzw in een Buitengewone Algemene Vergaderging op 17 november 2015, met 
volgende agenda: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. Beslissing tot ontbinding van de vzw Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen - Indien er een 

netto-actief overblijft, bestemming van dit netto-actief, overeenkomstig de statuten (4/5-meerderheid van 
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden)  

3. Jaarrekening en balans – toestand op 1 november 2015 

4. Verslag van de verificateur 
5. Goedkeuring jaarrekening en balans per 1 november 2015 – Kwijting  
6. Beslissingen inzake de vereffening: 

a. Indien uit de balans blijkt dat er noch activa noch passiva zijn: 
Sluiten van de vereffening (2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden) 

b. In alle andere gevallen: 
i. Aanstelling van één of meerdere vereffenaars, met in het tweede geval beslissen of zij al dan niet 

als college optreden 
ii. Vaststellen van hun vergoeding 

7. Volmachten tot het verrichten van de formaliteiten inzake neerleggingen en publicaties 
Overwegende dat de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de PBO, evenals de provincieraad van Oost-
Vlaanderen hebben op resp. 24 maart 2014, 25 juni 2014 en 4 mei 2015 een Protocolakkoord goedgekeurd houdende 

de overname van de Provinciale Brandweerschool door de provincie. 

Overwegende dat dit akkoord kadert in de integratie van de brandweer- en politieopleiding (de vzw’s PBO en OPAC), 
de opleiding dringende geneeskundige hulp (ingericht door de vzw MEDOV) en de Oost-Vlaamse Bestuursacademie 
(OBAC) in één provinciaal Centrum voor Vorming van Lokaal Overheidspersoneel. 
Overwegende dat onze gemeente met brief van 18 juli 2014, op de hoogte gebracht  werd van de nakende 
overname. 
Overwegende dat de overname volgens de bepalingen van voornoemd Protocolakkoord sinds 1 juli 2015 werd 

opgestart en op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november 2015 geheel of voor het 
grootste gedeelte zal beëindigd zijn. 
Overwegende dat de vzw PBO bijgevolg haar maatschappelijk doel verliest zodat er aanleiding is deze te ontbinden 
en desgevallend in vereffening te stellen 
Artikel1. De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene vergadering van de vzw 
Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen op 17 november 2015, evenals van de agenda van deze 

vergadering. 
BESLUIT  
Art. 1 :  De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene vergadering van de vzw 
Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen op 17 november 2015, evenals van de agenda van deze 
vergadering. 
Art. 2 : De gemeenteraad stemt in met de ontbinding van deze vzw. 
Art. 3 : De heer Hedwin De Clercq, schepen, wordt aangesteld als effectieve vertegenwoordiger op de Buitengewone 

Algemene vergadering van de vzw Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen op 27 november 2015. 

Art. 3 : De gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw wordt opdracht gegeven op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november 2015 zijn stemgedrag af te stemmen op onderhavige 
gemeenteraadsbeslissing. 
Art. 4 : Afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de Gouverneur-Voorzitter van de vzw Provinciale 
Brandweerschool van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 

De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 
Lieven Bauwens - Raadslid 

 

07 Dagorde: Huishoudelijk reglement initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) 
Brakel/Horebeke. 

Gelet  op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de raadsbesluit d.d. 14 april 2014 betreffende het Huishoudelijk reglement IBO Brakel/Horebeke; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 17 september 2014) houdende de voorwaarden 

voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang; 
Gelet  op de algemene bepalingen van dit besluit waar, onder artikel 1 van het besluit van de VR d.d. 16 mei 2014,  
nieuwe termen worden verklaard: 



- Contracthouder: de persoon uit het gezin met wie de organisator een schriftelijke overeenkomst voor de 
buitenschoolse opvang heeft gesloten, 

- Organisator in plaats van organiserend bestuur: natuurlijke persoon of de rechtspersoon die buitenschoolse 
kinderopvang organiseert, 

- Groepsopvang, opvang buiten de gezinswoning van het kind met minimaal negen tegelijk aanwezige 
kinderen, 

- Opvanglocatie in plaats van vestigingsplaats: een vestigingsplaats waar de buitenschoolse opvang 
georganiseerd wordt, 

Gelet op hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 4 van het besluit van VR d.d. 16 mei 2014: 
- artikel 25 dat bepaalt dat de organisator van gezinsopvang of groepsopvang een huishoudelijk reglement 

heeft dat door de contracthouder voor ontvangst en kennisneming wordt ondertekend uiterlijk op het ogenblik 

van de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst; 
- artikel 27 dat bepaalt dat de organisator van gezinssopvang of groepsopvang een schriftelijke overeenkomst 

heeft met de contracthouder; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om regelmatig het huishoudelijk reglement te evalueren en te optimaliseren 
volgend de regelgeving en richtlijnen bepaald door de Vlaamse Regering; 
Gelet op het voorstel van het college om de huidige reglement op te heffen  en in zijn geheel te vervangen door 

onderstaande huishoudelijk reglement; 
Gelet op  de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- 21 ja-stemmen 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
Gelet op de raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Besluit 
Artikel 1:  

 Het raadsbesluit d.d. 14 april 2014 betreffende het huishoudelijk reglement IBO Brakel/Horebeke wordt opgeheven 

bij de inwerkingtreding van dit besluit.  
Het huishoudelijk reglement initiatief buitenschoolse kinderopvang IBO Brakel/Horebeke, zoals opgenomen in artikel 
2 van dit besluit , wordt goedgekeurd en treedt in werking met ingang van 1 november 2015. 
Artikel 2:  
Huishoudelijk reglement initiatief buitenschoolse kinderopvang IBO Brakel/Horebeke 
1 ALGEMENE INFORMATIE 

Organisator 
Het Gemeentebestuur Brakel organiseert, in intergemeentelijke samenwerking met  
Horebeke, het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO). 
Adres: Marktplein 1, 9660 Brakel 
Telefoon: 055/43.17.50 
E-mail: kinderopvang@brakel.be 

Ondernemingsnummer: 0207 690 262 
Website: www.brakel.be 
1.2 Kinderopvanglocaties en plaatselijke coördinator: 
Deze persoon leidt de kinderopvang: 
Mevrouw Annick Depraetere, aanwezig van maandag tot donderdag van 8.30 tot 16.30 u 
Telefoon: 055/42.84.53 
(E-mail: Kinderopvang@brakel.be) 

Kinderopvanglocaties: 

Opvanglocatie  1: “Het Narrenschip”, Jagersstraat 64, 9660 Brakel. 055/42.84.53. 
Capaciteit: 72 kinderen 
Opvanglocatie 2: “Het Pompulieke”, Dorpsstraat 55, 9667 St.-Maria-Horebeke.  
055/20.62.04. 
Capaciteit: 27 kinderen 
De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd voor- en na de schooluren, op  

woensdagnamiddag, op vakantiedagen en schoolvrije dagen. 
1° Voorschools van 6u30’ tot 9u00’;  
2° Naschools van 15u00’ tot 18u30’. 
3° Op woensdag van 11u30’ tot 18u30’. 
4° Tijdens vakanties en op snipperdagen van 7u00’ tot 18u00’. 
Opvanglocatie 1 is gesloten op feest- en brugdagen. 

Opvanglocatie 2 is gesloten tijdens de Kerstvakantie en van 1 augustus tot en met 15 augustus. 
Samenwerking met scholen: 
Er is een samenwerkingsverband tussen het IBO en alle scholen gelegen op het grondgebied Brakel/Horebeke. 
Telefoon in geval van nood 
Bij de afwezigheid van de coördinator kan je in geval van nood de verantwoordelijke schepen van jeugd opbellen. 
Bel dit nummer enkel in uitzonderlijke noodgevallen. 
Kind en Gezin. 

Naam: Kind en Gezin 
Adres: Hallepoortlaan 27,1060 Brussel 
Telefoon: 078 150 100 
E-mail: info@kindengezin.be 
Website: http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/ 
Het Gemeentebestuur heeft een erkenning/attest van toezicht voor de kinderopvanglocaties en voldoet aan alle 
wettelijke voorwaarden. 

HET BELEID  
2.1 De aangeboden kinderopvang 
Het IBO organiseert opvang voor schoolgaande kinderen tot einde lagere school 
In opvanglocatie 2 wordt tijdens schooldagen op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag voorrang 
verleend aan kinderen uit de lagere school. 
Het IBO wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, 

geloof of levensovertuiging. 
Het IBO vangt ook kinderen op met een extra of specifieke zorgbehoefte 
2.1.1 Het pedagogisch beleid 
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De voorziening tracht een optimaal pedagogisch klimaat aan te bieden met veel oog voor kinderparticipatie, hecht 
een groot belang aan de samenwerking met het gezin en ziet de waarden respect, vertrouwen, betrokkenheid en 
diversiteit als hoofdpijlers. 
2.1.2 Afspraken gezondheid/welzijn 

Gezondheid/welzijn: 
Het verbruik van pep-/frisdranken en snoep is niet toegelaten. 

Gsm’s horen niet in de opvang 
Het gebruik van games wordt beperkt tot 2 keer een half uur per dag 
Er wordt geen huiswerk gemaakt op vrijdagavond en tijdens vakanties. 
Pesten/discriminatie van welke aard ook wordt niet getolereerd 
Afspraken over voeding: 

Ontbijt 
Je kind eet bij voorkeur thuis. In overleg met de verantwoordelijke kan het ook een meegebracht ontbijt in de opvang 
eten. 
Kinderen mogen doorlopend water drinken.  
Middageten 
Op woensdagen, schoolvrije dagen en vakanties brengt je kind boterhammen mee om te eten. Een gezond drankje 

mag ook.  
Tussendoortjes 
De kinderen brengen zelf een 10-uurtje mee. 
Om vier uur geeft de opvang een tussendoortje aan alle kinderen, dit is een boterham, een droge koek, een stuk fruit 
of yoghurt. De kinderen krijgen bij het tussendoortje 1 gratis drankje, extra drankjes kunnen bekomen worden aan 
0,50 euro. 
2.1.3 Afspraken over opvolging van de kinderen 

De organisator streeft naar een bewustwording van de kinderbegeleider van het belang van welbevinden en 

betrokkenheid.  
 Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen wordt: 
 dagelijks opgevolgd 
 tweejaarlijks bevraagd door middel van een vragenlijst 
 na elke geleide activiteit bevraagd en uitgeschreven 
 nagegaan bij losse bevragingen 

 nagegaan tijdens teamvergaderingen onder het item kinderen – evaluaties. 
2.2. Inschrijving en opname 
2.2.1 Inschrijving 
Eerste contact 
Je kan bij de lokale coördinator of via de gemeentelijke website een  
inschrijvingsformulier bekomen. De fiche moet volledig ingevuld, met aangehecht  

mutualiteitbriefje en bewijs kinderbijslagfonds, ondertekend terug bezorgd worden vóór  
aanvang van de opvang. 
Inschrijvingen/ gebruik na eerste contact. 
Voor- en naschools. 
Je kan vrij gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang zonder voorafgaande verwittiging. Je dient de school, 
die het gratis vervoer van en naar de opvang op zich neemt, ervan in te lichten dat het kind van onze dienst gebruik 
zal maken. 

De verplaatsing van en naar de school gebeurt onder begeleiding van de busbewaker, een leerkracht of door een 

begeleider van het IBO. 
Vakanties en schoolvrije dagen. 
Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen wordt met een inschrijvingslijst  gewerkt. 
De inschrijvingen lopen vanaf 3 weken tot  72 u vóór aanvang van een schoolvakantie. De inschrijvingen gebeuren 
via mail overeenkomstig de wettelijke voorrangsregel  en zijn pas geldig na emailbevestiging door onze dienst. Indien 
je niet beschikt over een computer , kan je je de eerste dag van inschrijving persoonlijk naar de kinderopvang 

begeven.  
Na de reservatieperiode kan er uitzonderlijk nog ingeschreven worden zolang er beschikbare plaatsen zijn, tot de dag 
voorafgaand aan het opvangmoment. 
Voor gebruik op schoolvrije dagen dien je de kinderen minstens 1 week op voorhand via mail in te schrijven. 
2.3 Wanneer breng en haal je jouw kind 
De begeleider van het kind dient zich bij breng- en afhaalmomenten persoonlijk aan te  

melden bij het opvangpersoneel. 
Ophalen na sluitingstijd: 
Indien je niet verwittigt of regelmatig je kind komt halen na sluitingstijd, kan dit leiden tot het beëindigen van de 
opvang. 
Personen die je kind kunnen afhalen: 
Enkel de personen van wie de naam op de inlichtingenfiche staat, mogen je kind in de opvang komen halen. Als er 
toch een andere persoon je kind komt afhalen, verwittig je met een brief of e-mail wie je kind komt afhalen en 

wanneer.  
Verandert het ouderlijk gezag, het verblijfsrecht of het bezoekrecht? Meld dit zo snel mogelijk  aan de 
verantwoordelijke. De verantwoordelijke past dan de inlichtingenfiche aan. Eventueel wordt ook de schriftelijke 
overeenkomst aangepast.  
Zelfstandig de opvang verlaten of aankomen op de opvang: 
Wanneer je kind zelfstandig naar de opvanglocatie komt, bezorg je hiervoor een schriftelijk toestemming aan de 
verantwoordelijke. Je kind is zo verzekerd voor lichamelijke ongevallen op de kortste weg van en naar de 

opvanglocatie.  
Wanneer je toelaat dat je kind de opvanglocatie zelfstandig verlaat om naar huis te gaan of deel te nemen aan 
activiteiten buitenshuis, dan bezorg je hiervoor eveneens een schriftelijke toestemming  aan de verantwoordelijke of 
vul je dit in onder het luikje toestemming voor het zelfstandig verlaten van de opvang. Je kind is zo verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen op de kortste weg van en naar de opvanglocatie.  
Je kan enkel gebruik maken van deze verzekering als je kind de kortste weg volgt, anders komt de verzekering niet 

tussen voor eventuele vergoedingen.  
 2.4 Ziekte of ongeval van een kind 
Kinderen die te ziek zijn om naar school te gaan kunnen niet in de opvang terecht. 



Wordt je kind tijdens de opvang ziek? Dan belt de verantwoordelijke of één van de kinderbegeleiders je op. Samen 
maken jullie dan afspraken over de zorg van je kind. Soms moet je je kind zo snel mogelijk ophalen. Ben je niet 
bereikbaar? Dan bellen we één van de vertrouwenspersonen of  je huisarts (inlichtingenfiche).  
In geval van nood bellen wij onmiddellijk een arts of de hulpdiensten. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte. 

Wanneer kinderen gedurende de opvang ziek worden, zijn de eventuele dokters- of  
Apothekerskosten ten laste van de ouders. 

Indien het kind een ernstige besmettelijke ziekte heeft waarbij gebruikers en begeleiders van de kinderopvang gevaar 
lopen, dient de verantwoordelijke hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. 
Meld alle medische problemen van je kind die we niet kunnen zien. Zeker als we extra moeten opletten of er een 
gevaar kan zijn voor anderen. 
 2.5 Medicatie 

Wanneer de kinderen geneesmiddelen moeten nemen tijdens de opvang dient dit  
uitdrukkelijk gemeld te worden aan de begeleiders. Dit kan alleen als dit geneesmiddel  
voorzien is van een attest van de arts of van de apotheker. 
2.6 De veiligheid 
Het IBO zorgt voor een veilige opvang. Met een risico-analyse schat de kinderopvang risico’s in en tracht deze te 
voorkomen en weg te werken. De kinderopvang volgt  de regels over brandveiligheid, voedselveiligheid, veilige 

speeltoestellen en speelterreinen, enz. 
De opvang is voorbereid op gevaar. Een procedure legt de stappen en de manier van communiceren vast in geval van 
crisis. De crisis wordt zo snel mogelijk aan Kind en Gezin gemeld. 
Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Hiervoor voeren wij een preventief beleid en wordt een plan van 
aanpak door alle medewerkers onderschreven. 
* Definitie grensoverschrijdend gedrag (Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van [16 mei 2014art. 17 ): een 
situatie waarin een kind in relatie tot een persoon die aanwezig is tijdens de kinderopvang, slachtoffer is of dreigt te 

worden van bedreigingen of geweld. 

Veilige toegang: 
We zorgen voor een veilige toegang. Niemand kan de lokalen en buitenruimte ongemerkt binnenkomen. Meld je 
steeds aan de parlofoon. Sluit altijd de deur als je binnenkomt en weggaat en laat zelf ook geen andere mensen 
binnen, bij het binnen of buitengaan van de opvang. 
2.6.1 Afspraken over verplaatsing  
De verplaatsingen tijdens de opvang gebeuren op een veilige manier en onder gepaste begeleiding.  

Uitstappen op woensdagnamiddag of tijdens vakanties worden tijdig  
medegedeeld. 
Alle kinderen nemen deel aan het voor hun leeftijd uitgewerkt programma 
Kinderen onder de leeftijd van 4 jaar nemen niet deel aan daguitstappen/zwemmen. Voor hen wordt een andere 
activiteit in de opvang voorzien. 
PRIJSBELEID 

3.1 Tarieven. 
De ouderbijdragenbepaling gebeurt conform de bepalingen in de Ministeriële Besluiten: 
Voor- en naschools 0,77 euro per begonnen halfuur . 
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen geldt een bijdrage van 8,55 euro voor een verblijf van een volledige dag 
(langer dan 6 uur), van 4,30 euro voor een verblijf van een halve dag (tussen 3 en 6 uur), en van 2,87 euro voor een 
verblijf van minder dan 3 uur. 
Wanneer gelijktijdig meerdere kinderen uit één gezin aanwezig zijn, wordt voor elk kind een reductie van 25% 

toegepast. 

Een middagmaal is niet voorzien, de kinderen brengen zelf een lunchpakket mee.  
Dagelijks krijgt ieder kind één gratis drankje. Hierna kunnen drankjes (soep, melk, choco, appel- en fruitsap) 
bekomen worden aan 0,5 euro. 
Een sociaal tarief is niet van toepassing.  
Kosteloos annuleren kan enkel mits een doktersattest op naam van het kind. 
Indien de kinderen bij reservatie van een vakantiedag niet komen opdagen zal er een bedrag van € 5 per dag/per 

kind aangerekend worden, tenzij er binnen de 3 werkdagen een doktersattest wordt voorgelegd. De ouders dienen de 
kinderen tijdig af te halen. Na de normale sluitingstijd wordt een extra bijdrage van 5 euro per kind/per ingaand 
kwartier aangerekend, dit om misbruiken tegen te gaan. 
3.2 Betalingen. 
Maandelijks wordt een afrekening per factuur opgemaakt voor opvangmomenten en extra’s.  
Jaarlijks wordt een fiscaal attest afgeleverd. 

Facturen worden in 1 exemplaar opgestuurd naar het adres opgegeven door de ouders.  
RECHT VAN HET GEZIN 
 
De visie op samenwerking met het gezin steunt op samenwerking en communicatie door 
• Info over hoe we werken (huishoudelijk reglement, brochure, website, inzage  kwaliteitshandboek.) 
• de communicatie van de erkenningsbeslissing 
Met elke ouder maken wij een 

• schriftelijke overeenkomst over de opvang van je kind  
• inlichtingenfiche met alles over de gezondheid en veiligheid 
Wij informeren je graag over de opvang van jouw kind, door:  
• dagelijkse korte gesprekken bij het brengen en halen; 
• de kans om te praten met kinderbegeleiders en verantwoordelijke voor overleg. 
We willen weten of je tevreden bent over onze opvang. Daarom vragen we of je op verschillende momenten een 
vragenlijst invult. Als we jouw verwachtingen, opmerkingen en voorstellen kennen, kunnen wij onze werking 

verbeteren. 
4.1 Ouders mogen altijd binnen  
Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar de kinderen worden opgevangen.  
4.2 Je mag een klacht uiten 
Heb je bedenkingen, opmerkingen of klachten? Bespreek ze met de kinderbegeleiders of de verantwoordelijke. 
Samen zoeken we naar een oplossing. 

Ben je niet tevreden met de oplossing? 
Je kan je klacht in een brief bezorgen aan de verantwoordelijke of de organisator. Elke klacht wordt discreet en 
efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord. 
Ben je niet tevreden over hoe we je vraag of klacht behandelden? 



Meld het aan de Klachtendienst van Kind en Gezin, via http://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/. 
De organisator gaat in op elk verzoek van de ouder die een consumentengeschil met betrekking tot de werking van 
de opvang indient bij de geschillencommissie. 
4.3 Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Bij de inschrijving en tijdens de opvang heeft de opvang info nodig over jou en jouw kind. Het gaat om 
administratieve gegevens van je kind, jezelf, je gezin, gegevens nodig voor de toewijzing van een plaats en relevante 

sociale of medische gegevens. Deze gegevens worden vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn.  
Je hebt toegang tot deze info van je kind, jezelf of je gezin en je kan vragen er iets aan de verbeteren. 
De organisator van de kinderopvang waarborgt de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van deze info. 
In de kinderopvang kunnen foto’s of video’s worden genomen van de kinderen. Deze foto’s kunnen we uithangen, 
publiceren of op de website plaatsen. Wij vragen jouw toestemming voor gebruik van deze beelden. Je mag dat 

weigeren. 
 ANDERE DOCUMENTEN 
5.1 Verzekeringen 
Het IBO is verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor de medewerkers en  de kinderen, voor lichamelijke 
ongevallen van de kinderen op de momenten dat het kind onder het toezicht van de kinderopvang staat. 
Verplaatsingen vallen onder de verzekering, stoffelijke schade niet. 

Aangifte van schade of ongeval moet binnen de 24 uur na het ongeval bij een verantwoordelijke. Hij of zij brengt de 
verzekeringsmaatschappij op de hoogte. De polissen kan je inkijken op het Gemeentehuis  
Laat waardevolle dingen thuis. Zo kan je beschadiging of verlies voorkomen. De organisator  kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor opgelopen schade aan kledij of voorwerpen gedurende het opvanggebeuren. 
Aangepaste kledij kan in de kinderopvang in bewaring gegeven worden. Spullen zonder vermelding van de naam 
zullen na een maand geschonken worden aan een goed doel.  
5.2 Inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister  

Voor elk opgevangen kind wordt een inlichtingenfiche ingevuld. Dit is belangrijk voor de veiligheid van elk kind. De 

inhoud van de inlichtingenfiche omvat: 
• de identificatiegegevens van het kind en de ouders 
• de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de behandelende arts 
• de specifieke aandachtspunten over de gezondheid en de manier van omgaan met het kind 
• de personen die het kind mogen ophalen 
Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind altijd juist is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid 

van je kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door. 
Wij vragen je toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van het naleven van de 
erkenningsvoorwaarden.  Wij garanderen een zorgvuldige omgang met de inlichtingenfiche. 
De inlichtingenfiche kan alleen en op elk moment geraadpleegd worden door: 
• de organisator als het echt noodzakelijk is 
• de verantwoordelijke  

• de kinderbegeleider die het kind begeleidt 
• de toezichthouders voor controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden (Zorginspectie) 
• Kind en Gezin 
• jou, voor de gegevens over jezelf en je kind 
De organisator voorziet een aanwezigheidsregister. Daarin staat voor elk kind het uur van aankomst en vertrek per 
dag. Deze registratie gebeurt tot op de minuut nauwkeurig.  
Je bevestigt dagelijks elektronisch elke aanwezigheid van je kind.  

Ga je niet akkoord met de opgeschreven aanwezigheden. Dan kan je dit melden aan de coördinator. 

5.3 Kwaliteitshandboek 
Het IBO heeft een kwaliteitshandboek.  
Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe we werken. Je vindt er onze doelstellingen voor het pedagogisch beleid, de 
betrokkenheid van ouders, klachtenprocedure, onze werkwijzen, onze organisatiestructuur, onze verbeterplannen, 
enz. Je kan het kwaliteitshandboek inkijken, vraag ernaar.  
WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Dit huishoudelijk reglement kan in de toekomst nog gewijzigd en/of aangepast worden.  
Door de kinderen naar de opvang te sturen verklaren de ouders kennis te hebben genomen van het huishoudelijk 
reglement en daarmee akkoord te gaan. 
Het Gemeentebestuur beslist, na overleg met de lokale coördinator, over vragen of  
problemen waarmee de opvang geconfronteerd wordt indien deze niet in het huishoudelijk reglement voorzien zijn. 
Meer informatie kan u vinden bij: 

Dienst IBO 
Annick Depraetere – coördinator  
Tel.:  055-42 84 53 
kinderopvang@brakel.be  
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en teken voor akkoord. 
Ik heb de schriftelijke overeenkomst als bijlage bij het huishoudelijk reglement ingevuld en getekend.(zie bijlage) 
Datum en handtekening: 

Artikel 3:  
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- Aan de coördinator IBO Brakel/Horebeke 
- Gemeente Horebeke 
- Gouverneur van de provincie 
- Kind en Gezin 

Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 

http://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/
mailto:kinderopvang@brakel.be


Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 

Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Secretaris 
Afwezig: André Flamand - Schepen 

Lieven Bauwens - Raadslid 
 
08 Dagorde: Gebouwen. Sporthal De Rijdt. Herstel lift volgens art. 157 gemeentedecreet. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 157; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 oktober 2015 betreffende de gunning 
van de opdracht “de herstelling van de lift in de sporthal De Rijdt” aan de firma Kone Belgium s.a., Autobaan 22 te 
2810 Loppem tegen het totaalbedrag van € 4.975,00 excl. btw of € 6.019,75 incl. 21% btw; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 157 van het Gemeentedecreet onverwijld op de hoogte dient gebracht te 
worden van beslissingen die hierop zijn gebaseerd; 

BESLUIT : 
Enig art. : De gemeenteraad neemt kennis van het besluit d.d. 12 oktober 2015 van het college van burgemeester en 
schepenen betreffende de gunning van “de herstelling van de lift in de sporthal De Rijdt” aan de firma Kone Belgium 
s.a., Autobaan 22 te 2810 Loppem tegen het totaalbedrag van € 4.975,00 excl. btw of € 6.019,75 incl. 21% btw 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 

 

 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 

De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 
Lieven Bauwens - Raadslid 

 

09 Dagorde: Rioleringsproject Sassegembeek. Aangepast voorontwerpdossier. 

 
Gezien de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot het zuiveringsdivisie van de 
TMVW-AquaRio en dit vanaf 01 mei 2005; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 september 2006 houdende de goedkeuring waarbij de opmaak 
van de studie, uitvoering en aanvraag gewesttoelagen aan TMVW-AquaRio wordt toegewezen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 04 februari 2013 houdende de goedkeuring van het ontwerpdossier 

“Wegenis- en rioleringswerken Laaistok, Steenpaal, Willemsveld, Koningsweg en Brakelbosstraat” opgemaakt door 
Studiebureau De Moor in opdracht van TMVW-AquaRio ; 
Gelet op de gewijzigde buffering door problemen bij de desbetreffende onteigeningen, van het project O208.046 – 
Sanering lozingspunten Sassegembeek d.m.v. aanleg riolering in Laaistok, Willemsveld en Koningsweg; 
Kennisnemend van het aangepast voorontwerpdossier 07T041 met bijhorende plannen, bestek en raming “Aanleggen 
van gescheiden riolering in Brakel – Opbrakel : Laaistok-Willemsveld-Steenpaal-Koningsweg-Brakelbosstraat” 

opgemaakt door Studiebureau Burens Stevens bvba in opdracht van TMVW AquaRio; 
Overwegende dat dit aangepast voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 

Art.1 : Het aangepast voorontwerpdossier 07T041 met bijhorende plannen, bestek en raming “Aanleggen van 
gescheiden riolering in Brakel – Opbrakel : Laaistok-Willemsveld-Steenpaal-Koningsweg-Brakelbosstraat” opgemaakt 
door Studiebureau Buyens Stevens bvba in opdracht van TMVW AquaRio, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt TMVW-AquaRio, aan de financieel beheerder en aan 
de financiële dienst onzer gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 



Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 

De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 

Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 
Lieven Bauwens - Raadslid 

 

10 Dagorde: Rioleringsproject Schuddewee. Aangepast voorontwerpdossier. 
Gezien de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot de zuiveringsdivisie van de 
TMWV-AquaRio en dit vanaf 01 mei 2005; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 augustus 2006 waarbij de opdracht wordt gegeven aan TMVW-
AquaRio om over te gaan tot de opmaak van de studie, uitvoering en aanvraag gewesttoelagen met betrekking tot de 
aanleg van riolering in Schuddewee; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 07 november 2011 houdende de goedkeuring van het plan der 
grondinnemingen “Wegenis- en rioleringswerken Schuddewee” opgemaakt door Studiebureau De Moor; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 04 februari 2013 houdende de goedkeuring van het ontwerpdossier 
“Wegenis- en rioleringswerken Schuddewee” opgemaakt door Studiebureau De Moor in opdracht van TMVW-AquaRio; 
Gelet op de gewijzigde buffering door problemen bij de desbetreffende onteigeningen, van het project O202.261 – 
aanleg riolering Schuddewee; 
Kennisnemend van het aangepast voorontwerpdossier 93T20 “Wegenis- en rioleringswerken Schuddewee” met 

bijhorende plannen, bestek en raming opgemaakt door Studiebureau Steven Buyens in opdracht van TMVW-AquaRio; 

Overwegende dat dit aangepast voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 

Art.1 : Het aangepast voorontwerpdossier 93T20 “Wegenis- en rioleringswerken Schuddewee” met bijhorende 
plannen, bestek en raming opgemaakt door Studiebureau Steven Buyens in opdracht van TMVW-AquaRio, wordt 
goedgekeurd. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan TMVW/AquaRio, aan de financieel beheerder en 
aan de financiële dienst onzer gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 

Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

Secretaris Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 

Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 

Lieven Bauwens - Raadslid 
 
11 Dagorde: Verkavelingsaanvraag op naam van NV Bouw Francis Bostoen, Koninginnelaan 

2-3, 9031 Drongen voor gronden gelegen te Kasteelstraat 49-51 en Spoorwegstraat 6 
(Brakel, 1e afd., B 675D2, A 499a, A 501A2, A 501y, A 515N, A 500a, A 506B, A 508Z3, 
A deel van 515R en deel van 515M. Beslissing omtrent de wegenis. 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2 en artikel 43, §2, 12°; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.25: 
Overwegende dat voornoemd artikel 4.2.25 stelt dat als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het 
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 

stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, artikel 10; 
Overwegende dat voornoemd artikel 10 stelt dat als het een vergunningsaanvraag betreft die wegeniswerken omvat 
als vermeld in artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de gemeenteraad een gemotiveerd besluit 
neemt over de zaak van de wegen. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de ingediende bezwaren en 
opmerkingen. 
Gelet op de aanvraag van een verkavelingsvergunning op naam van NV Bouw Francis Bostoen, Koninginnelaan 2-3, 

9031 Drongen voor het verkavelen van gronden gelegen te Kasteelstraat 49-51 en Spoorwegstraat 6 (Brakel, 1e afd., 
B 675D2, A 499a, A 501A2, A 501y, A 515N, A 500a, A 506B, A 508Z3, A deel van 515R en deel van 515M) 
betreffende 1 lot voor voor ééngezinswoning & 6 loten voor groepswoningsbouw; 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gevoerd van 15 juli 2015 tot en met 13 augustus 2015; 



Overwegende dat 15 bezwaarschriften zijn ingediend: 
1. Het perceel gelegen achter de woning nr. 55, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A, nr. 497v, met 
grootte 23a17ca wordt ingesloten zonder toegang tot de openbare weg. De bezwaarschrijver vraagt om in het 
verkavelingsplan de nodige voorzieningen worden getroffen om zijn eigendom te ontsluiten. 

2. Op het betreffend perceel staat een beuk opgenomen in de Inventaris van Erfgoed. De 
bezwaarschrijver vraagt om bij graafwerken rekening te houden met natuurbehoud en te letten op het 

verstoren van de ondergrondse waterhuishouding. 
3. Het perceel gelegen achter de woning nr. 55, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A, nr. 497v, met 
grootte 23a17ca wordt ingesloten zonder toegang tot de openbare weg. De bezwaarschrijver informeert de 
firma Bostoen om hun in de mogelijkheid te stellen het perceel aan te kopen om het mee in het project te 
integreren. Het studiebureau BVP werd hieromtrent eveneens geïnformeerd. 

4. Een aanpalend bedrijf grenst aan de percelen van de verkavelingsaanvraag. De achtergevel van dit 
bedrijf heeft een lengte van ca. 80m, met een hoogte tussen de 5m en de 6,4m, en bestaat uit baksteen. 
Wooneenheden worden achter deze achtergevel geplaatst op een afstand van ca. 10m. Dit is het gevel voor 
lot 7 met 12 wooneenheden op 3 verdiepingen en zeker 5 wooneenheden op 2 verdiepingen voor lot 6. 
5. Een aanpalend bedrijf werkt in een vol-continu stelsel, 7 dagen op 7, 24u op 24u. De eigenaars 
hebben hiervoor een uitbatingsvergunning tot 2033 waarbij er binnen de vastgelegde normen gewerkt kan 

worden. 
Er werden zware inspanningen gedaan om geluidshinder maximaal te beperkten naar de omliggende 
woningen. Er werd (met 1 uitzondering) overal een afstand van min. 10m van de woningen gehouden. Naar 
de achterzijde van het bedrijf toe (de kant van het klooster) werden er geen voorwaarden opgelegd gezien dit 
tot nu toe een 'parkzone was. Om toekomstige klachten te vermijden inzake lawaaihinder wordt er gevraagd 
op stedenbouwkundig vlak een oplossing te vinden voor dit probleem. 
6. Op het dak van het aanpalend gebouw staan rookevacuatoren (wettelijk verplicht) die 

thermostaatgestuurd zijn zodat deze in zomer of winter open gaan en sluiten om de binnentemperatuur te 

regelen. Dit gebeurt ook s'avonds en 's nachts. Er werden reeds geluidsdempers geïnstalleerd, dus het geluid 
kan niet meer dalen dan de huidige situatie. 
De bezwaarschrijvers vragen een voorwaarde op te nemen in de verkavelingsvergunning dat de toekomstige 
kopers van betreffende woningen grondig geïnformeerd worden inzake de industriële productie van betreffend 
gebouw met de bestaande lawaaihinder. 
7. Bezwaarschrijvers zijn bezorgd over de toenemende verkeersdrukte in de Kasteelstraat waarbij de in- 

en uitgang van de verkaveling zich ter hoogte van deze al zo drukke straat bevindt. De Kasteelstraat blijft, 
ondanks de ringweg, een verkeersdrukke hoofdader van Nederbrakel. Bezwaarschrijvers maken zich zorgen 
over de leefbaarheid van de Kasteelstraat, het drukker en gevaarlijker wordende verkeer, de veiligheid, het 
tekort aan parkeergelegenheid in de Kasteelstraat voor bewoners en (handels)zaken. De ringweg had tot nut 
het verkeerscentrum autoluw te maken, maar met de toevoeging van een toegang vanuit de verkaveling zal 
dit niet verbeteren. 

De bezwaarschrijvers vragen een aangepaste in- en uitgang van de verkaveling te voorzien, waardoor de 
verkeersdrukte evenwichtig verdeeld zou worden over de Kasteelstraat en de Spoorwegstraat. 
8. De betreffende percelen van de verkavelingsaanvraag liggen voornamelijk in risicovol 
overstromingsgebied. Dit terrein zou voor Brakel en voor de omliggende straten en woningen een veilige en 
natuurlijke wateropvang kunnen zijn, rekening houdend met de klimaatwijzigingen (die men niet zal 
tegenhouden door wat houten padjes/vlonders over het maaiveld te plaatsen). De bezwaarschrijvers voegen 
hierbij een fotoreportage genomen tijdens de verschillende overstromingen op de betreffende percelen dd. 

06/2005, 07/2005, 12/2006, 07/2007, 01/2009, 04/2009, 06/2009 en 11/2010. 

De bezwaarschrijvers vragen of aan alle voorwaarden inzake bouwen in overstromingsgevoelig gebied wordt 
voldaan: is er voldoende ruimte voorzien om het water op te vangen? Wordt hierbij de kwaliteit van dat water 
gegarandeerd, immers; door het aanleggen van het bekken verliest het grondwater zijn natuurlijke filter, 
zijnde het weiland dat door de verkaveling zal verdwijnen? Is het bouwen op palen valabel? Houdt het 
bouwen op dit terrein geen risico in op erosie, wat de stabiliteit van de gebouwen zou verminderen en de 
wateropvangcapaciteit van de grond niet ten goede komt? Is het voor een verzekeringsmaatschappij haalbaar 

om dergelijke woningen te verzekeren? Zal het de koper van de woningen zijn die de meerkost betaalt van 
het bouwen op overstromingsgevoelige grond? Is er dan geen risico op leegstand? Wat indien de omliggende 
woonwijken schade ondervinden door wateroverlast? 
9. Het aantal bouwlagen, nl. 4 verdiepingen hoog, en dan nog op 1m boven het maaiveld op palen is 
onaanvaardbaar. Het nu al weinige zonlicht dat de bezwaarschrijvers in hun tuin krijgen zal nog verminderen, 
evenals het zicht op een groene omgeving en de geklasseerde kapel. 

10. Door het hoge aantal bouwlagen zal er vanuit de appartementsgebouwen inkijk zijn op de reeds 
bestaande omliggende woningen waardoor de privacy geschonden wordt. 
11. Bezwaarschrijvers hebben eveneens schrik op overlast (lawaai- en andere hinder) aangezien op een 
kleine oppervlakte plots heel veel mensen bij elkaar gaan wonen. 
12. Door de schending van privacy en de bijkomende overlast zal de waarde van de omliggende huizen 
dalen. 
13. Welke gevolgen hebben 164 wooneenheden op het parkeerbeleid in de Spoorwegstraat? Alhoewel een 

ondergrondse parking voorzien is, indien dit realiseerbaar is in overstromingsgevoelig gebied, en gelet op de 
afstand van de ondergrondse parkings tot de woningen, is de parking in de spoorwegstraat misschien 
dichterbij, waardoor de huidige bewoners mogelijks hun parkeerruimte zullen verliezen. 
14. Werd er rekening gehouden met het gevaar dat de uitweg in de Spoorwegstraat inhoudt: slechte 
zichtbaarheid, veel verkeer, lijnbussen, parking en schoolgaande jeugd. 
15. Bij een bezwaarschrift werd als bijlage een vorig bezwaar tegen de verkaveling dd. 25/01/2009 
gevoegd, inclusief cd met foto's en alle reeds voorgestelde projecten voor betreffende percelen, met de 

volgende bezwaren: de percelen grenzend aan de Dorenbosbeek hebben reeds een zeer hoge 
grondwaterstand (doorlopende aanwezigheid van waterplassen, aanwezigheid van moerasbiezen in de weide). 
De omwonenden (Sint-Pieterswijk en tuinen van de woningen in de Spoowegstraat)hadden in de voorbije 
jaren regelmatig te maken met wateroverlast. Door bebouwing op deze percelen zal deze stuatie enkel nog 
verergeren. 
De bezwaarschriften inzake inkijk in de achtertuinen van de bestaande woningen, schending van privacy en 

daling van waarde van de omliggende woningen worden hierin eveneens benadrukt. 
Eveneens wordt er vermeld dat er al veel lawaaihinder is door de Rondweg en de Spoorwegstraat. Door de 
toegang tot de verkaveling aan de Spoorwegstraat zal deze hinder nog toenemen. 
Doordat te veel mensen op een kleine oppervlakte gaan wonen, daalt de levenskwaliteit. 



Bezwaarschrijvers zijn eveneens voorstaanders voor het behoud van groene ruimte (o.a. Oude beuken) in het 
centrum van Brakel. 

Overwegende dat geen bezwaar werd ingediend betreffende de voorgestelde wegenis; 
Gelet op plan “Plan overdracht wegenis” op naam van Bostoen; 

Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot overname van het voorstel van 
openbaar domein met wegenis overeenkomstig het bijgevoegd plan “Plan overdracht wegenis”; 

Gelet op de stemming waar 21 leden aan deelnemen met als resultaat: 
- 21 ja stemmen 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 
Artikel 1: Goedkeuring wordt gegeven aan de overname van het voorstel van openbaar domein met wegenis zoals 

weergegeven in het plan “Plan overdracht wegenis” op voorwaarde dat de wegenis komende van de Spoorwegstraat 
tot aan de aansluiting met de wegenis ter hoogte van de kapel in een waterdoorlatende klinkerverharding wordt 
aangelegd in plaats van de voorgestelde dolomietverharding. 
Artikel 2: Na de definitieve oplevering van het voorstel van openbaar domein met wegenis word dit overgenomen 
door de gemeente om in te lijven bij het openbaar domein. 
Artikel 3: NV Bouw Francis Bostoen, Koninginnelaan 2-3, 9031 Drongen is gehouden de kosten die verbonden zijn 

aan de overdracht van dit voorstel van openbaar domein te betalen. 
Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° het college van burgemeester en schepenen 
2° NV Bouw Francis Bostoen, Koninginnelaan 2-3, 9031 Drongen 
 
Namens de raad, 
 

 

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

 


