
Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 
 

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

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

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman vanaf punt 08, 
Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Secretaris 
Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 
De heer voorzitter verontschuldigd raadslid Marie-Jeanne De Temmerman 
Openbare zitting: 

Secretariaat 
01 Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene Vergadering dd. 18 juni 2015. 

Goedkeuring agenda. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
algemene vergadering dd. 18 juni 2015 van Intergem goed te keuren. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
02 Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Algemene Vergadering d.d. 2 juni 2015. 

Goedkeuring agenda. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
algemene vergadering dd. 2 juni 2015 van IGS Westlede goed te keuren. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
03 Samenwerkingsverbanden. Farys. Statutenwijziging. 
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist punt 3 “Samenwerkingsverbanden. Farys. Statutenwijziging” af te 
voeren. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
04 Samenwerkingsverbanden. Cipal. Algemene Vergadering d.d. 12 juni 2015. Goedkeuring 

agenda. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
algemene vergadering dd. 12 juni 2015 van Cipal goed te keuren. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

05 Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 
Resultatenrekening en balans 2014. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de resultatenrekening en balans 2014 op naam van de interlokale vereniging 
burensportdienst Vlaamse Ardennen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
06 Samenwerkingsverbanden. Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

Budget 2015. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het budget 2015 van de interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse 

Ardennen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
07 Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

Goedkeuring overeenkomst. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van overeenkomst betreffende de interlokale vereniging 
burensportdienst Vlaamse Ardennen goedgekeurd. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Vervoegt de zitting : Lien Braeckman - Raadslid 
Verlaat de zitting : Hedwin De Clercq - Schepen 
08 OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019. 
Na toelichting door schepenen M. Devalck en J. Thomas legt raadslid F. De Tant een verklaring af namens de CD&V-
fractie. 

“A. Dank aan onze eigen Cd&V-vertegenwoordigers, in het OCMW, Bart Morreels en Leen De Langhe voor hun 
studiewerk aldaar ivm. de geldstromen van en naar het OCMW en meer bepaald het rusthuis. Na mijn eigen 
interventies in de GR van 26.12.2014 heeft Leen een heel interessant rapport gemaakt over de evolutie van dat 
dossier in maart 2015. 
Ik heb ook met genoegen kennis genomen van de studie van dat dossier door de Spa-leden binnen de OCMW-raad en 
uiteraard heb ik ook heel wat cijfermateriaal ontleend aan de gegevens van de financieel beheerder binnen OCMW en 
gemeenteraad. 

B. Het dossier zelf is een echte soap, gestart in 2006 met bijna maandelijks afleveringen: 
1. in december 2006 werd een akkoord getekend met een privé-partner (Schollaert) voor overdracht van het rusthuis 
op 01.01.2007; N.B. dat was in de overgangsperiode tussen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 en de 
installatie van het nieuw bestuur in januari 2007. 
De belangrijkste bepalingen uit dat akkoord: 
- overdracht (opstalrecht) van de gebouwen en de inboedel 
- overdracht van personeel 

- nieuw management ter beschikking gesteld door de privé-sector 
- verschil in loonkost (openbare sector en privé-sector) ten laste van het OCMW 
- deel van het verlies van de nieuwe vereniging gedragen door OCMW: 2007: max 377.000 euro; elk jaar -10% tot 
2017 (=0) 
2. En, toevallig of niet, in december 2012, juist 6 jaar later, weer in een overgangsperiode tussen 
gemeenteraadsverkiezingen en installatie van het nieuw bestuur (!!!), worden de raadsleden van OCMW en GR 

“voorgelicht omtrent een studie, besteld door de meerderheid, omtrent de berekening van dat verschil in loonkosten 
overheid-privé. 



Het komt op die vergadering tot een openlijke aanvaring tussen dat bureau en de toenmalige OCMW-voorzitter, want 
dat bureau bewijst daar een jaarlijks loonverschil van 57.000 euro (vergelijk dat met het nu voorgestelde verschil van 
340.000, geïndexeerd). 
3. De nieuwe vereniging “Najaarszon” bestaat nu 8.5 jaar en nog steeds is er geen overeenkomst tussen de partners 

over de verdeling van de kosten. Geregeld duiken er voorstellen op, die telkens goedgekeurd worden, met de gekste 
sprongen, en die dan later weer aangepast worden. Maar de rode draad bij die voorstellen is: 

- altijd maar meer voordelen voor de privé-partner 
- alle voorstellen met een meeropbrengst voor de privé-partner worden door de VLD aanvaard en die met een 
voordeel voor het OCMW worden geweigerd 
Gevolg: de kosten voor het OCMW voor het (geprivatiseerd) rusthuis lopen steeds maar op en de gemeentelijke 
toelage dus ook. 

Alleen al tijdens de laatste 5 maanden: 
a. gemeentelijke toelage aan OCMW 
- Tot 2014 bepaalde het MJP 2015-2019 de toelagen nog op 1.050.000 euro voor 2015 en 2016 en op 1.000.000 
voor 2017, 2018 en 2019: totaal van 5.100.000 euro. 
- december 2014 werd dat al: 1.2075.000 euro voor 2015 en dan 1.184.000 en 3 * 1.200.000 euro: totaal 6.059.000 
euro waarop ik in de GR van 26.12.2014 al zware kritiek geuit heb: (+941.000 euro of +19% op +/- 1 jaar) 

- Nu: 4,5 maand later wordt dat: 1.618.719 euro voor 2015 en dan verder 1.284.000/1.290.000 / 1.295.000 en 
1.340.000 euro: totaal: 6.827.719 euro (+768.719 of + 15% op 4,5 m) (+1.727.719 of +34% op 16.5 m). 
b. tussenkomsten loonkost 
Alleen al tussen de GR van dec. 2014 en nu (=4.5 m) gaat de door VLD geplande tussenkomst voor 2015 van 
253.125 euro naar 770.100 euro (verdriedubbeling) en voor het totaal van 2015 tot 2019: van 1.297.664 naar 
2.317.303 euro (+1.019.639 euro of bijna een verdubbeling). 
Nochtans werd door het privé-studiebureau (aangeduid door VLD) de jaarlijkse tussenkomst berekend op slechts 

57.000 euro. Maar VLD ziet er toch geen probleem in om nu 340.000 euro, geïndexeerd, zonder voldoende 

motivering, voor te stellen. 
CA. Huidig voorstel VLD 
Voornaamste tussenkomsten van OCMW in werkingskosten rusthuis voor de ganse periode 2007 tot 2019: 13 jaar 
1. Tussenkomst loonverschil 
a. 2007 tot 2014: (reeds betaald door OCMW): 8 jaar 1.459.000 
b. vastgelegd in MJP 2015-2019: 5 jaar   2.317.303 

c totaal voor 13 jaar:      3.776.303 
2. Tussenkomst in verlies 
2007 tot 2017       2.064.596 
3 Algemeen totaal – 13 jaar     5.840.899 +/- 236 miljoen BEF 
Gemiddelde per jaar      449.300 +/- 18 miljoen BEF 
CB Voorstel van studiebureau Attentia in december 2012 

1 Tussenkomst loonverschil: 57.000 euro per jaar 
- gem. 2007-2016 (10 j): 57.000 * 10 =    570.000 
- gem 2017-2019 (3 j): 60.000 + 3=    180.000 
Totaal:        750.000 
2 Tussenkomst verlies 
2007 tot 2017 (idem als voor CA2)    2.064.596 
Totaal        2.814.596 

CC Verschil tussen CA en CB 

CA        5.840.899 
CB        -2.814.558 
Voor 13 j       3.026.341 +/- 122 miljoen BEF 
Voor gem 1 j:       232.795 +/- 9.5 miljoen BEF 
D. Andere voordelen van de vereniging en de familie Schollaert 
1. Terugvorderbare (?) publieke subsidie: renteloze lening. Eerste bepaald op 450.000 euro en nu op onverklaarbare 

wijze beperkt tot 189.000. 
2. Managementvergoeding voor de heer Schollaert: 2010 tot 2019: 10 * 50.000: 500.000 
N.B. volgens CD&V onwettig: management staat in artikel 9 van de overeenkomst als inbreng door Sint-Jozef en 
moet dus zonder vergoeding. 
E Andere problemen 
1. Voor 2011, 2012, 2013 en 2014 nog geen jaarrekeningen door de vereniging: 

Al de opgenomen bedragen in deelname in de verliezen zijn dus zuiver fictief en voorlopige: OCMW heeft voor die 
jaren wel al 507.781 betaald aan voorschotten. 
2. Voor de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010 waren de betaalde voorschotten door OCMW te hoog. Het teveel moet 
door de vereniging worden terugbetaald. Schuldvordering van 115.850 nog steeds niet betaald. In de voorstellen van 
begroting werd hiermee geen rekening gehouden. 
3 Leen de Langhe heeft in de OCMW-raad nog verscheidene andere problemen aangekaart: 
- huurcontract gebouwen van Schollaert aan vereniging. Nog niet opgesteld. 

In totaal voor ongeveer 70.000 euro per jaar. Ook voor lege flats wordt huur aangerekend. 
- verschil in duur tussen vereniging (30 j) en opstalrecht (50 j) 
- vergoeding voor overname van gebouwen na opstalrecht: terugkopen: venale waarde 
- investeringen die door Schollaert worden ingeboekt als kosten met uiteraard weerslag op resultaat (zie deelname in 
verlies door OCMW) 
- de borgen van OCMW aan vereniging (80.000 en 162.000) 
4. Voor de managementvergoeding geldt dezelfde opmerking als voor de investeringen in punt 3 hiervoor. 

Slot 
1 Wij betreuren de vele onterechte toegevingen die het OCMW en de gemeenteraad doen in dit dossier en zo vooral 
de burgers bijzonder treffen. Elk jaar gemiddeld 233.000 die te veel wordt uitgegeven alleen al in het OCMW. Dat is 
totaal onverantwoord. Dat is zowat 16 euro inwoners per jaar of 40 euro per jaar per gezin. Om van te duizelen. 
Voor 2015 in het bijzonder is het nog veel erger. Een overdreven uitgave dat jaar van maar liefst 700.000 euro; dat 
maakt zowat 48 euro per inwoner of 120 euro per gezin per jaar. 

In de commissie financiën hebben zowel de schepen van financiën als de financieel beheerder gewezen op de 
verslechterende financiële situatie van de gemeente en het risico voor de eindwaarde van de financieringsmarge die 
ook gevaarlijk dicht bij ontoelaatbare negatieve waarden komt. Wij raden de meerderheid dus aan om hier ook 



spaarzamer te worden. Samen met veel andere maatregelen die we al meermaals voorgesteld hebben (en waaraan 
de meerderheid tot op heden geen oren naar heeft) zal dat zeker helpen. 
2 Vraag: wie is nu feitelijk de echte verantwoordelijke voor het OCMW. En wie regelt de problemen, de 
onderhandelingen en de afspraken ivm het rusthuis? 

- Is het Marin? Dossier werd doorgeschoven naar de gemeente waar Marin wel in het college zit maar we vrezen dat 
daar anderen de touwtjes in handen hebben. 

- is het de wn burgemeester, als hoofd van het college? We hebben nog nooit zijn naam gehoord ivm dit dossier. 
- Is het dan de titelvoerende burgemeester? Dat wordt alleszins in de wandelgangen bevestigd. Nochtans behoort die 
niet tot het college. 
- Of is het dan de vorige voorzitter van het OCMW die thans nog schepen is? Zijn naam wordt wel geregeld genoemd. 
- Of is het de familie Schollaert zelf? Die kennen natuurlijk het dossier wel goed: als de meest geïnteresseerden zelfs. 

En wat bezielt de politieke verantwoordelijke? Is hij vergeten dat hij door de burgers werd aangeduid en wordt 
betaald om voor hen te zorgen en niet om geld te verkwisten? En hoe komt het dat het juist de familie Schollaert is 
die er zo goed bij vaart? 
3. Alhoewel de Spa-vertegenwoordigers in het OCWM enkele goede opmerkingen hebben geformuleerd in de OCMW-
raad en duidelijk hebben laten verstaan dat het geklungel niet verantwoord is, toch hebben ze niet tegengestemd 
zoals de CD&V en NVA. Het ontwerp van MJP en begroting 2015 werd dus toch goedgekeurd alleen door VLD. Later 

stemden ook de spa leden in het schepencollege volmondig ja op het ontwerp. De druk van VLD moet wel heel groot 
geweest zijn. Hebben de spa-schepenen dan nog zoveel te verwachten van VLD dat ze die druk niet konden 
weerstaan. Ik hoop in elk geval dat ze nu, in deze GR, wel zullen tegenstemmen”. 
Fractieleider J. Haegeman stelt dat er een juridische basis is om op verder te werken, maar dat de bijdrage op het 
einde van de legislatuur wellicht hoger zal liggen dat de bijdrage bij de opstart. 
Aandacht is ook geboden voor andere belangrijke uitgaven (politie, brandweer) en de impact op de 
autofinancieringsmarge. 

Raadslid L. Bauwens trekt de aandacht op de mogelijke financiële impact van het aanstellen van personeel binnen de 

vereniging. 
De voorzitter van de gemeenteraad verdedigt het akkoord met de stelling dat anno 2015 een uitgebreide site met een 
nieuw rusthuis en gerenoveerd gebouwen voor assistentiewoningen actief is waar zowel het personeel als de mensen 
die er verblijven heel tevreden zijn en dit voor een bijdrage vanuit de gemeente die lager ligt dat de bijdrage in het 
laatste jaar van het zuiver publieke rusthuis dat toen was afgekeurd. 
Met 12 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 

P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M. Limpens en 9 nee-
stemmen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. 
Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt aanpassing 3 van het meerjarenplan 2014-2019 op naam van het 
OCMW Brakel goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
09 OCMW Brakel. Budgetwijziging 2015/1. 

Met 12 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M. Limpens en 9 nee-
stemmen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. 
Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt de budgetwijziging 2015/1 op naam van het OCMW Brakel 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Financiën 

10 Meerjarenplan 2014/2019. Wijziging 2014-2019/4. Goedkeuring. 

Met 12 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M. Limpens en 6 nee-
stemmen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez en 3 
onthoudingen vanwege de raadsleden  J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt wijziging 2014/2019/4 van 
het meerjarenplan 2014/2019 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

11 Budgetwijziging 2015/1. Goedkeuring. 
Met 12 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M. Limpens en 6 nee-
stemmen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez en 3 
onthoudingen vanwege de raadsleden  J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt de budgetwijziging 2015/1 
goedgekeurd. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Secretariaat 
12 Gemeentehuis. Concessie fotocabine. 
Met éénparigheid van stemmen wordt punt 12 “Gemeentehuis. Concessie fotocabine” afgevoerd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
13 Gemeentelijke Sporthal. Huishoudelijk reglement 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sporthal 

goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Burgerlijke Stand 
14 Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

Milieu 
15 Investeringen. Aankoop werktuigdrager + onkruidborstel. Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de aankoop van een werktuigdrager en onkruidborstel goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
16 Investeringen. Aankoop werktuigdrager + onkruidbrander. Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de aankoop van een werktuigdrager en onkruidbrander goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
 



17 Containerpark. Aanpassing belastingreglement op de inzameling, recyclage en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen dd, 26 
december 2014. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van belastingreglement op de inzameling, recyclage en 

verwijdering van huishoudelijk afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

Ruimtelijke Ordening 
18 RUP Herschikking woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Met 15 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  

De Temmerman, M. Limpens, , J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de 
raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez worden de lastvoorwaarden en 
gunningswijze voor het RUP herschikking woongebieden en woonuitbreidingsgebieden goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Openbare Werken - Mobiliteit 
19 Intergem. Offerte vervangen bestaande armaturen door LED armaturen te 

Nederstenkouter. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van Intergem met het oog op het vervangen van 
armaturen door LED-armaturen te Nederstenkouter goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
20 Intergem. Offerte vervangen bestaande armaturen door LED armaturen te Hovendaal. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van Intergem met het oog op het vervangen van 
armaturen door LED-armaturen te Hovendaal goedgekeurd. 

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

21 Kroonstraat. Wegenis- en rioleringswerken. Aangepast ontwerpdossier. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende wegenis- en 
rioleringswerken te Kroonstraat goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Besloten zitting: 

Secretariaat 
21/1 Punt toegevoegd door raadslid M. Saeytijdt overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet 

“Dotatie van 2500 euro aan Rode Kruis naar aanleiding van aardbeving Nepal”. 
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist een bedrag van 2500 euro over te maken aan het Rode Kruis.  
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
21/2 Punt toegevoegd door raadslid K. Wattez overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet 

“Hartveilige Brakelse sportterreinen”. 
Na toelichting door raadslid K. Wattez en gelet op het vertrek van de schepen belast met sport wordt éénparig beslist 
dit punt te agenderen op de volgende gemeenteraad. 

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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman - Raadsleden 
 
01 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene Vergadering dd. 18 juni 2015. 

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

Gelet dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende 
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen; 
Gelet dat de gemeente via een aangetekend schrijven d.d. 9 april 2015 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering van Intergem op 18 juni 2015; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering : 
1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2014  

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris met betrekking op het boekjaar 2014 
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG 
5. Statutaire benoemingen 
6. 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 schepen Marin Devalck; 



BESLUIT: 
Art.1 : De agenda van de algemene vergadering d.d. 18 juni 2015 van Intergem wordt goedgekeurd. 
Art. 2 :  De vertegenwoordigers van onze gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van  
Intergem op 18 juni 2015, worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel.  
Art. 3  : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de opdrachthoudende vereniging Intergem , ter attentie 

van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 
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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - 

Raadsleden 

Jürgen De Mets - Secretaris 
Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman - Raadsleden 
 
02 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Algemene Vergadering d.d. 2 juni 

2015. 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. 2 april 2015 van IGS Westlede, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering 
van 2 juni 2015; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde : 
- goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 17 juni 2014 

- goedkeuring balans- en resultatenrekening 2014 
- verslag Commissaris-revisor 
- kwijting aan de bestuurders en de Commissaris-revisor 
- werkingsverslag 2014 
- ontslag leden van de Raad van Bestuur 
- benoeming leden van de 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 schepen Marin Devalck; 
BESLUIT :  
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering, d.d. 2 juni 2015, van IGS 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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - 
Raadsleden 

Jürgen De Mets - Secretaris 
Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman - Raadsleden 
 
03 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Statutenwijziging. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de bepalingen van het Vlaamse decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Watervoorziening, afgekort TMVW; 



Gelet op het ontwerp van de statutenwijziging dat door TMVW aan onze gemeente werd overgemaakt met schrijven 
dd 31 maart 2015; 
Gelet op de bijgevoegde toelichting van de Raad van Bestuur van TMVW; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde statutenwijziging 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 voorgestelde statutenwijziging van TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp goed te keuren. 
Art. 2 : Er wordt opdracht gegeven aan de vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering die erover 

zal beslissen, deze wijzigingen goed te keuren. 
Art. 3 : Afschrift  van deze beslissing wordt toegestuurd aan TMVW. 
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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 

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

Jürgen De Mets - Secretaris 
Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman - Raadsleden 
 
04 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Cipal. Algemene Vergadering d.d. 12 juni 2015. 

Goedkeuring agenda. 
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 22 april 2015 tot de algemene vergadering van CIPAL van 12 juni 2015 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 2014, afgesloten op 31                         
    december 2014 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014,  
    afgesloten op 31 december 2014 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de  
    geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31  

    december 2014 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar  
    2014, afgesloten op 31 december 2014 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor  
    de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014  
7. Vervanging bestuurder 

8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
9. Rondvraag 
10. 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; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
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 12 juni 2015, zoals overgemaakt per oproepingsbrief van 
22 april 2015, 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, Bell-Telephonelaan 2D  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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 

Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman - Raadsleden 

 
05 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse 

Ardennen. Resultatenrekening en balans 2014. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 november 2004 betreffende de oprichting van de interlokale vereniging 

Burensportdienst Vlaamse Ardennen en de goedkeuring van de oprichtingsovereenkomst; 
Gelet dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de raad van de provincie; 
Gelet op de door gemeentelijke sportfunctionaris, de heer Wim De Wael, ingediende rekening 2014 van de interlokale 
vereniging; 
Gelet op het gunstig verslag d.d. 26 januari 2015 van voormelde rekening opgemaakt door de commissarissen 
aangesteld door de Algemene Vergadering van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen; 

Gelet op het mondeling verslag van de schepen van sport, de heer Hedwig De Clercq; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde rekening 2014 met balans 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 resultatenrekening en de balans 2014 van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen, 
zoals in bijlage van deze beslissing, worden goedgekeurd. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan : 
- de provinciale sportdienst; 
- de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen; 
- de gemeentelijke sportdienst. 

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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 

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

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman - Raadsleden 

 
06 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse 

Ardennen. Budget 2015. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 november 2004 betreffende de oprichting van de interlokale vereniging 
Burensportdienst Vlaamse Ardennen en de goedkeuring van de oprichtingsovereenkomst; 

Gelet dat de begroting van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de raad van de provincie; 
Gelet op de door de gemeentelijke sportfunctionaris, de heer Wim De Wael, ingediende begroting 2015 van de 
interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen; 
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van Sport, de heer Hedwin De Clercq; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde begroting  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 begroting 2015 van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen, zoals in bijlage van 
deze beslissing, wordt goedgekeurd. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan : 

- de provinciale sportdienst; 
- de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen; 
- de gemeentelijke sportdienst. 
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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 

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

Jürgen De Mets - Secretaris 
Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman - Raadsleden 
 
07 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse 

Ardennen. Goedkeuring overeenkomst. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 november 2004 betreffende de goedkeuring van de oprichting van de Interlokale 

Vereniging Burensportdienst, alsook de oprichtingsovereenkomst; 
Gelet op het schrijven d.d. 26 maart 2015 van de sportfunctionaris, de heer Wim De Wael, betreffende wijziging 
voormelde overeenkomst om reden dat er geen werkingssubsidies vanwege de provincie Oost-Vlaanderen meer 
ontvangen worden; 
Gelet op het ontwerp van de overeenkomst; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het ontwerp van de overeenkomst goed te 

keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de meerderheid der stemming; 
BESLUIT : 
Art. 1 : Het ontwerp van de gewijzigde overeenkomst, zoals in bijlage van deze beslissing, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 : Afschrift van de beslissing zal toegestuurd worden aan de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 

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

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 

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

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
08 Dagorde: OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019. 
Gelet op de nieuwe gemeenwet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 26 maart 2015 van de OCMW-raad betreffende de vaststelling van aanpassing nr 3 aan 
het meerjarenplan 2014-2019; 
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 maart 2015; 
Gelet op het mondeling verslag van de voorzitter van het OCMW, de heer Marin Devalck; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 
goed te keuren; 

Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
12 ja-stemmen, 
9 neen stemmen; 
Gelet op de meerderheid der stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT: 

Art.1 : De aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW 2014-2019/3 zoals vastgesteld door de OCMW-raad in 
zitting van 26 maart 2015, wordt goedgekeurd. De gemeentelijke werkingstoelagen worden als volgt vastgesteld:  
- 2015 : € 1.590.000 



- 2016 : € 1.284.000 
- 2017 : € 1.290.000 
- 2018 : € 1.295.000 
- 2019 : € 1.340.000 

Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de Voorzitter van het OCMW.  

- de Gouverneur van Oost-Vlaanderen. 
Namens de raad, 
 
 
 

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

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Yirka Beeckman - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
09 Dagorde: OCMW Brakel. Budgetwijziging 2015/1. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het OCMW-decreet; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 26 maart 2015 betreffende de vaststelling van budgetwijziging nr 1 
dienstjaar 2015 van het OCWM; 
Gelet op het mondeling verslag van de voorzitter van het OCMW; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde wijziging goed te keuren; 

Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 12 ja-stemmen, 
- 9 neen-stemmen; 
Gelet op de meerderheid der stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art. 1 : De budgetwijziging nr 1/2015 van het OCMW wordt goedgekeurd. 

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

- de voorzitter van het OCMW; 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen. 
Namens de raad, 
 
 
 

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

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Yirka Beeckman - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Secretaris 
Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 

Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
10 Dagorde: Meerjarenplan 2014/2019. Wijziging 2014-2019/4. 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 het ontwerp van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/4; 



Overwegende dat het resultaat op kasbasis gedurende de ganse periode positief blijft en de autofinancieringsmarge in 
2019 €  bedraagt € 81.149; 
Gelet op de verklaring van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/4 door de voorzitter van de gemeenteraad 
Alexander De Croo en het daaropvolgende debat; 

Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 
- 12 ja-stemmen 

- 6 neen-stemmen 
- 3 onthoudingen 
- 1 positieve raadgevende stem van de ocmw-voorzitter de heer Marin Devalck; 

BESLUIT: 
Art. 1: De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/4, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  

Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk 
- € 47.274 in 2015 
- € 106.330 in 2016 
- € 6.010 in 2017 
- € 11.827 in 2018 
- € 16.784 in 2019 

en de autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt  € 81.149.  
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 : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 

Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
11 Dagorde: Budgetwijziging 2015/1. 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 2014-2019/4; 
Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2015/1; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 47.274 en de autofinancieringsmarge € - 981.136 bedraagt; 

Overwegende dat dit gelijk is aan de gegevens uit het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/4 en dat derhalve de 
budgetwijziging 2015/1 past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/4; 
Gelet op de verklaring van de budgetwijziging door de schepen van financiën en het daaropvolgende debat; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 12 ja-stemmen 
- 6 neen-stemmen 
- 3 onthoudingen 

- 1 positieve raadgevende stem van de ocmw-voorzitter de heer Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art. 1: De budgetwijziging 2015/1, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 47.274. 
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 : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 

Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 

Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
12 Dagorde: Gemeentehuis. Concessie fotocabine. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 
Overwegende het voorstel staand de vergadering tot het afvoeren van voorliggend voorstel; 
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; 
Overwegende dat de absolute meerderheid is behaald; 
BESLUIT 
Enig artikel: De gemeenteraad beslist voorliggend punt af te voeren. 
Namens de raad, 
 
 

 

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

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

Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
13 Dagorde: Gemeentelijke Sporthal. Huishoudelijk reglement 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2° en 15°; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 3 november 2014 betreffende gemeentelijke Sporthal, Huishoudelijk reglement; 
Overwegende dat voor het gebruik van de sporthal alsook voor de openbare veiligheid een algemeen reglement dient 
vastgesteld te worden; 
Overwegende dat tevens in dit reglement de tarieven voor het gebruik van de verschillende accommodaties dienen 
bepaald te worden; 
Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 2 feb 2015 om in  Art. 17,  4de alinea te 

schrappen in het raadsbesluit d.d. 3 november 2015; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van het ontwerp van 
reglement van orde sporthal De Rijdt; 
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat: 

- 23 ja stemmen 
Gelet op de positief  raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 

BESLUIT: 
Artikel 1:  
Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sporthal De Rijdt, zoals opgenomen in artikel 2 van dit 
besluit, wordt goedgekeurd en treedt in werking met ingang van 1 juni 2015.Artikel 2:  
Reglement van orde van de gemeentelijke sporthal De Rijdt 
Titel 1 – Algemene bepalingen. 
Artikel 1 

De gemeentelijke sporthal “de Rijdt” gelegen langsheen de Jagersstraat 64, welke onder 
het beheer van het College van Burgemeester en Schepenen staat, omvat een grote sportzaal, die kan 
worden onderverdeeld in 3 delen, 2 squashlokalen, kleedkamers met bijhorende sanitaire installaties, 1 
polyvalente ruimte met klimmuur, 1 lokaal directie en E.H.B.O., tribune, 1 cafetaria en 1 vergaderzaal. 
Voor het gebruik van de vergaderzaal wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement tot het gebruik van 
gemeentelijke lokalen door verenigingen. 
Artikel 2 

Het is verboden op het domein waarop zich het sport- en jeugdcomplex “de Rijdt” bevindt enige schade aan 
te brengen en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is: 
1° Heestermassieven, bloemperken, grasperken te betreden of te laten betreden; 
2° Grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen; 
3° Afsluitingen te beklimmen of langs de niet voorziene toegangen het domein te betreden. 
4° Door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg schade te brengen aan gebouwen, lokalen, uitrusting, 

omheining of aan de flora van het domein. 
5° Het domein en de gebouwen te betreden met flessen, glazen of enig ander breekbaar voorwerp. 
Artikel 3: 



Het is verboden op het domein van het complex open vuren aan te leggen, er te kamperen of er de nacht 
door te brengen. 
Artikel 4: 
De verkeersreglementering geldt op het domein van het complex “de Rijdt”. 

Artikel 5: 
De gangen en kleedkamers van de sporthal mogen slechts betreden worden door de deelnemers van de 

betreffende sportbeoefening. 
De spelers der clubs mogen, bij oefen- en competitiewedstrijden, alsmede bij oefensessies, vergezeld zijn van 
hun trainer(s), afgevaardigde en verzorger. 
Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen bevinden. 
Het is verboden waardevolle zaken onbeheerd in niet-afgesloten kleedkamers achter te laten. 

Artikel 6: 
Huisdieren, met uitzondering van politie- en geleidehonden, moeten altijd aan de leiband gehouden worden 
op domein en zijn niet toegelaten in de gebouwen. 
Roken is nergens toegelaten in het complex “de Rijdt”. 
Het is eenieder verboden spijzen en/of dranken te nuttigen buiten de cafetaria en de vergaderzaal op het 
verdiep, behalve hetgeen voorzien in artikel 25. 

Artikel 7: 
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door het personeel van de sporthal 
gegeven richtlijnen. 
Personen in kennelijke staat van dronkenschap of agressiviteit zullen de toegang en het gebruik van de 
sportaccommodaties verboden worden door het personeel. 
Artikel 8: 
Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten moeten de organisatoren en de bezoekers stipt de 

richtlijnen naleven die hen door het personeel en/of de brandweer en/of de lokale politie worden gegeven. 

Het is de organisatoren verboden: 
1° Een groter aantal bezoekers tot de sportzaal toe te laten dan aangegeven door hetpersoneel en/of de 
brandweer en/of de lokale politie. 
2° Op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen, nooduitgangen en uitgangswegen geheel of 
gedeeltelijk te belemmeren of er de nuttige breedte van te verminderen onder andere door het aanbrengen 
van technische installaties, kassa’s, publicitaire voorwerpen of elke andere losse of vaste installatie. 

Het publiek heeft geen toegang tot de kleedruimtes. 
Artikel 9: 
Het is de bezoekers en gebruikers verboden enige publiciteit aan te brengen op de muren der gebouwen. 
Affiches voor sportmanifestaties dienen afgegeven aan de personeelsleden en zullen door deze laatsten op de 
daartoe bestemde plaats aangebracht worden. 
Het is eenieder verboden om ramen, deuren, vloeren, muren, panelen e.a. van het gebouw te beplakken of te 

benagelen. 
Het is de bezoekers en gebruikers van de sporthall verboden er enige handelsactiviteit of collecteren uit te 
oefenen, behoudens voorafgaande toelating van het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het is de bezoekers niet toegelaten binnen het sportcomplex draagbare radiotoestellen te laten spelen. 
Het occasionele plaatsen van publiciteit bij wedstrijden kan worden toegelaten door het College van 
Burgemeester en Schepenen na schriftelijke aanvraag hiertoe door de verenigingen. 
Artikel 10: 

Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde de sporthal sluiten om redenen van openbaar 

nut, veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht, zonder dat om het even wie hiervoor schadevergoeding 
kan vorderen. 
Titel 2 – Openingsdagen en –uren van de sporthal 
Artikel 11: 
College van burgemeester en schepenen bepaalt de dagen en uren waarop de sporthal toegankelijk is. De 
openingsdagen en –uren worden in de inkomhal uitgehangen samen met huidig reglement. 

Titel 3 – Gebruik van de sporthal – vergoeding 
Artikel 12: 
Reservaties voor het gebruik van de sporthal of een deel ervan dienen schriftelijk te gebeuren door 
verenigingen, clubs of scholen minstens 6 dagen voor de gewenste datum van gebruik. 
Particulieren kunnen schriftelijk en mondeling reserveren tot 2 dagen voor de gewenste activiteit. 
De schriftelijke aanvragen dienen gericht aan het Gemeentebestuur Brakel, p.a.; sporthal de Rijdt, 

Jagersstraat 64A te 9660 Brakel. 
Particulieren kunnen voor maximum 10 weken reserveren. Verlenging van deze reservatie is slechts mogelijk 
gedurende de laatste week van de termijn van reservatie. 
De squashlokalen kunnen slechts gereserveerd worden voor een periode van maximum drie weken. 
Verlenging is slechts mogelijk gedurende de laatste week van de termijn van reservatie. 
Artikel 13: 
Bij gelijke datum of tijdstip van aanvraag van gebruik van de sporthal of een deel ervan worden de aanvragen 

behandeld volgens volgende voorranglijst: 
1° Eigen organisaties van het gemeentebestuur; 
2° Brakelse sportverenigingen die hun competitie afwerken in de sporthal, aangesloten bij de 
Sportraad – wedstrijd of training; 
3° Brakelse sportverenigingen die hun competitie niet afwerken in de sporthal, aangesloten bij de 
Sportraad – training; 
4° Brakelse recreatieclubs aangesloten bij de Sportraad – wedstrijd of training; 

5° Brakelse sportverenigingen en recreatieclubs niet-aangesloten bij de Sportraad – wedstrijd of 
training; 
6° Brakelse particulieren; 
7° Brakelse verenigingen of scholen; 
8° Sportverenigingen van buiten Brakel; 
9° Verenigingen, scholen, particulieren van buiten Brakel. 

Artikel 14: 
De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van volgende tarieven: 
§1 sportzaal: 
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u: 



1/3e zaal 2/3e zaal 3/3e zaal 

€ 5/u € 10/u € 15/u 

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u : 
Gebruik van de sportzaal door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de 
Stichting Vlaamse Sport : 

1/3e zaal 2/3e zaal 3/3e zaal 

€ 2,50/u € 5/u € 7,50/u 

§2 squashzalen: € 10/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten.) 
10-beurtenkaart: € 80,00 voor 10 beurten van 1u/zaal; (effectieve speeltijd: 45 minuten) 
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u: 
Gebruik van de zalen door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting 

Vlaamse Sport : € 5/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten) 
§3 klimmuur: € 2,50/u/klimmer. 
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag voor 18u: 
Gebruik van de klimmuur door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de 
Stichting Vlaamse Sport : € 2,50/u/3e deel klimmuur. 
§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 2,50/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3 

ballen. 
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u: 
Gebruik van de tafels door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de 
Stichting Vlaamse Sport : € 1,25/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3 ballen. 
§5 de deelnemers aan activiteiten ingericht door het gemeentebestuur en onder leiding van een door het 
bestuur of door Bloso aangestelde: 

1° Aerobic: € 1,50/u/deelnemer of 1,5 euro; 

2° Sport voor senioren: € 1,50/u/deelnemer of 1,5 euro; 

3° Turnen voor kinderen: € 2,50/u/deelnemer of 2,5 euro; (van 6 tot en met 14 jaar) 
4° Kleuterturnen: € 2,5/u/deelnemer of 2,5 euro (tot en met 5 jaar) 
5° Klimmuur: € 3/u/deelnemer of 3 euro; 
6° Yoga: € 3/u/deelnemer of 3 euro; 
7° Dansexpressie: € 2,5/u/deelnemer of 2,5 euro; 
8° Basket en tennis : € 2,50/u/deelnemer of 2,5 euro (van 8 tot en met 12 jaar); 

9° Initiatiereeks boogschieten (reeks van 10 lessen) : € 20/reeks/deelnemer; 
10° Sportkampen : € 45/4 dagen en € 55/5 dagen (van 3 tot en met 16 jaar); 
11° Speciale sportkampen (paardensportkamp, avonturensportkamp, …) : € 70/4 dagen en € 80,00/5 
dagen; 
12° Sportklassen : € 15/kind/week; 
13° Sportdagen : € 2,5/kind; 

14° Badmintonlessen voor kinderen : € 2,00/kind/u. 
15° Spinning : € 50/10-lessenreeks. 

§6 De sportactiviteiten ingericht door de “Vriendenkring van het gemeentepersoneel” zijn gratis na 
aanvaarding van de voorgestelde manifestatie door het College van Burgemeester en Schepenen. 
§7 staande wippen : 
- voor de duur van één jaar : € 250 euro/staande wip, bij wedstrijden wordt aan de gebruiker voor een 
duurtijd van één jaar de tweede staande wip gratis toegekend voor zover deze laatste nog niet is 

gereserveerd; 

- voor de duur van één uur : € 2,50 
§8 Gebruik douches door verenigingen die geen gebruik maken van de sporthal : € 5 per schijf van 20 
personen. 
§9 Tafeltennisruimte : 
- 7,5 euro/u indien deze ruimte benut wordt voor andere doeleinden dan tafeltennis. 
§10 Polyvalente zaal : Gebruik in sportverband 

Voor 18 u : € 5,00/u 
Na 18u : € 7,50/u 
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u : 
Gebruik door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting 
Vlaamse Sport: 
- maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18 u : € 2,5/u 

Artikel15 : 
Gebruik in sportverband door lesgevers die op zelfstandige basis eigen lessenreeksen aanbieden betalen voor 
de huur der sportaccommodatie(s) volgend tarief : 
 
§1 sportzaal: 
 

1/3e zaal 2/3e zaal 3/3e zaal 

€ 15,00/u € 30,00/u € 45,00/u 

§2 squashzalen: € 30,00/u/zaal 
§3 klimmuur: € 7,50/u/klimmer. 

§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 7,50/u/tafel 
§10 Polyvalente zaal :  
             Voor 18 u : € 15,00/u 
             Na 18u : € 22,50/u 
Artikel16: 
In bovenvermelde tarieven is het gebruik van kleedkamers en douches inbegrepen. De te gebruiken 
kleedkamers(s) wordt(en) meegedeeld aan de receptie. 

Het gebruik van de kleedkamers dient zich te beperken tot een minimum. Daaronder wordt verstaan dat de 
toegang tot de kleedkamers wordt verleend 15 minuten voor de vastgestelde gebruikstijd voor een training, 
recreatiegebruik en 30 minuten voor een competitiewedstrijd. De kleedkamers dienen ontruimd te zijn 
maximum 30 minuten na het einde van training, recreatiegebruik of wedstrijd. 
Artikel 17: 



De verschuldigde vergoeding dient betaald te worden bij de mondelinge reservatie in handen van de 
aangestelde tegen ontvangstbewijs. 
Bij schriftelijke reservatie dient de verschuldigde vergoeding betaald ten laatste voor de ingebruikname van 
kleedkamers en sportruimte, tegen ontvangstbewijs, in handen van de aangestelde. 

De verenigingen die reserveren voor een langere periode zullen maandelijks een factuur opgestuurd of 
afgeleverd krijgen die dient betaald te worden binnen de 10 dagen na ontvangst op de vermelde rekening. 

Annuleringen dienen uiterlijk 3 vrije dagen voor de datum van gebruik van de accommodaties te worden 
medegedeeld. Bij niet respecteren van deze termijn zal het betaalde bedrag niet terugbetaald worden door de 
gemeente. Bij herhaling van het niet respecteren van de termijn voor annulering kan het College van 
Burgemeester en Schepenen de ontzegging opleggen aan de particulier of vereniging voor een door het 
College te bepalen termijn. 

Artikel 18: 
§1 De minimum huurtijd van de zaal of een deel ervan bedraagt één uur. De verhuring der accommodaties 
gebeurt per volledig uur. De huurtijd omvat eveneens de nodige tijd voor het plaatsen en wegbergen van de 
gebruikte toestellen. Het opstellen der te gebruiken materialen en het wegbergen ervan na gebruik zal 
geschieden door de toezichthouder, die de hulp kan inroepen hiervoor van de particulier of een lid of leden 
van de verenigingen. Het terugplaatsen der materialen dient tijdig te gebeuren zodat de volgende gebruiker 

bijtijds de gehuurde accommodatie kan in gebruik nemen. 
Bij gebreke hiervan kan het C. van b. en s. de ontzegging opleggen van de accommodaties voor een bepaalde 
periode. 
Enkel het sportmateriaal dienstig voor de beoefende sporttak mag opgesteld worden. 
De gebruikers/bezoekers moeten wachten om de gehuurde sportruimte te betreden tot de vorige huurperiode 
voorbij is en mogen op geen enkele wijze de aan gang zijnde sportactiviteit(en) storen. 
Het is verboden medegebruikers te hinderen onder welke vorm ook. 

§2 Wanneer bij het betreden der accommodaties of tijdens het gebruik ervan enige schade eraan wordt 

vastgesteld of aan de te gebruiken materialen, dient de gebruiker de aangestelde hiervan onmiddellijk in 
kennis te stellen. Indien de gebruiker dit verzuimt loopt hij het risico de schade te moeten vergoeden welke 
na zijn gebruik is vastgesteld. 
§3 Het gebruik van producten waardoor de vloeren of ander materiaal beschadigd of bevuild kan worden, is 
verboden. 
Artikel 19: 

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen mag 
eender welk sport- of ander materiaal dat niet aan de gemeente toebehoort, na beëindiging van de 
sportactiviteit, niet in de sporthal achtergelaten worden. 
Artikel 20: 
De gebruikers/bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid zonder enige tussenkomst of 
verantwoordelijk terzake vanwege het gemeentebestuur bij enig ongeval of andere onvoorziene gebeurtenis. 

Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, 
sportuitrusting, kledij, materiaal enz. 
Gevonden voorwerpen worden 14 dagen in bewaring gehouden aan de receptie, waarna ze worden 
overgemaakt aan de lokale politie. 
Artikel 21: 
Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade aan personen, materialen, lokalen. 
De verenigingen, clubs en scholen moeten het bewijs leveren dat zij verzekerd zijn voor burgerlijke 

aansprakelijkheid van hun vereniging, club of school voor ongevallen of schade die hun leden of leerlingen 

aan derden en/of de infrastructuur zouden kunnen veroorzaken. 
Elke vereniging, club en school zal een persoon dienen aan te wijzen die in eigen naam en in naam der 
vereniging, club of school de verantwoordelijkheid opneemt voor het toegestane gebruik der accommodaties, 
voor het behoud in goede toestand ervan, voor de naleving van dit reglement en de verschuldigde 
betaling(en).Door deze aanwijzing verbindt deze persoon er zich toe om namens de vermelde vereniging op 
te treden in rechte en in feite. 

Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een meerderjarige die zich verantwoordelijk stelt voor 
de minderjarige. 
Artikel 22: 
Het sportveld mag enkel betreden worden mits het dragen van aangepast sportschoeisel – stofvrij, mag geen 
verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de vloer nalaten. Het betreden van de sportvloer met 
straatschoeisel is ten strengste verboden. Het is eveneens verboden de zaal te betreden met 

zaalsportschoenen die reeds als “straatschoeisel” werden gebruikt. 
Tijdens wedstrijden wordt het publiek enkel toegelaten in de sportzaal mits plaats te nemen op daartoe 
bestemde gelegde speciale matten. De verenigingen zijn terzake verantwoordelijk voor de goede gang van 
zaken. 
Niet-naleving van dit artikel zal door het College gesanctioneerd worden met de ontzetting van de particulier 
of vereniging voor een periode door het College te bepalen. 
Artikel 23: 

De toegewezen uren mogen onder geen enkel beding doorgegeven worden aan andere verenigingen en/of 
particulieren. 
Artikel 24: 
De gebruikers van de accommodaties zullen er zich van vergewissen vooraleer deze te verlaten dat de 
kleedkamer(s), douches en toiletten ontruimd en proper zijn; 
Het is verboden om het even welke voorwerpen, papier, afval of andere achter te laten in de 
sportaccommodaties. 

Artikel 25: 
Er worden geen voorwerpen toegelaten in de sportaccommodaties die schade kunnen veroorzaken aan de 
instelling of het sportmateriaal. 
Het binnenbrengen en/of gebruik van glazen of flessen of enig recipiënt in glas in de sportaccommodaties is 
ten strengste verboden. 
Het nuttigen van frisdranken in plasticflessen en -bekers is toegelaten in de sportaccommodaties zonder enige 

beschadiging of bevuiling te veroorzaken. De flessen en bekers dienen door de gebruikers te worden 
opgeruimd. 
Artikel 26: 
Gebruik klimmuren. 



Het gebruik van de klimmuren is verboden zonder de nodige klimuitrusting en gebeurt uitsluitend op eigen 
risico van de gebruiker. 
Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang 
tot de klimmuren ontzegd worden. 

Klimmen zonder beveiliging of zekering is uitdrukkelijk verboden – begeleiding door 1 persoon is verplicht. 
Titel 4 - Cafetaria 

Artikel 27: 
Bezoekers aan de cafetaria zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet ter beteugeling van de openbare 
dronkenschap. 
Het is toegelaten de cafetaria te bezoeken in een ordentelijke sportkledij. 
Het is verboden consumpties, glazen en flessen mee te nemen naar de sportaccommodaties. 

Titel 5 – Overtredingen - bekendmaking 
Artikel 28: 
Iedere gebruiker en bezoeker wordt geacht huidige reglement te kennen. Door het betreden van de sporthal 
aanvaardt hij de naleving ervan. 
Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van onderhavige 
verordening beteugeld worden door middel van een administratieve geldboete. De omvang van de 

administratieve geldboete zal in functie zijn van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van 
eventuele herhaling, met een maximum van € 250. 
Artikel 29: 
§1 Dit besluit vervangt het vroegere besluit van de gemeenteraad dd. 3 
§2 Deze verordening zal bekend gemaakt worden door aanplakking in de inkom van de  
sporthal en overeenkomstig artikel 186 Gemeentedecreet.  
Artikel 30: 

Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer gouverneur van de Provincie, de griffie van de 

politierechtbank, de correctionele griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en de financiële dienst van de 
gemeente.  

Namens de raad, 
 
 
 

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

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Yirka Beeckman - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
14 Dagorde: Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135§2; 
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1973, 

10 januari 1980, 28 december 1989, 20 september 1998 en 8 februari 2001; 
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria; 
Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet moet instaan voor 
een goede politie en ondermeer de openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en rust moet waarborgen; 

Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria onderworpen zijn aan het gezag, de politie en het 
toezicht van de gemeentelijke overheden die ervoor moeten zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen 
handelingen verricht worden die strijdig zijn met de aan de overledenen verschuldigde eerbied en dat er geen 
ontgravingen gebeuren zonder dat daartoe verlof werd verleend; 
Overwegende dat de gemeenteraad de meest passende wijze voor het vervoeren van lijken bepaalt; 
Overwegende dat de gemeenteraad de uitoefening moet regelen van ieder recht om, tenzij de overledene anders 
heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen 

plaatsen; 
Overwegende dat de gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de afmetingen van de graftekens en de aard 
van de te gebruiken materialen; 
Overwegende dat de gemeenteraad de afstand tussen de grafkuilen bepaalt; 
BESLUIT: 
Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te: 
1° Elst 

2° Everbeek-beneden 
3° Everbeek-boven 
4° Michelbeke 
5° Nederbrakel 
6° Opbrakel 
7° Parike 

8° Zegelsem 
Iedere begraafplaats beschikt over verschillende perken: 
1°  voor begraving van niet-gecremeerde lijken in volle grond 
2°  voor begraving van niet-gecremeerde lijken in volle grond met grafconcessie voor 1 of 2  



      personen 
3°  voor begraving van niet-gecremeerde lijken in reeds bestaande concessies met grafkelders  
4°  voor asverstrooiing 
5°  voor bijzetting in het columbarium met of zonder concessie 

6°  voor begraving van asurnen in niet-geconcedeerde grond 
7°  voor begraving met asurnen met concessie voor 1 of 2 urnen 

8°  kinderperk 
Titel 1 Pleegvormen die de begravingen/crematies voorafgaan 
Art. 2: Aangifte van overlijden 
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt 
eveneens in geval van ontdekking van een lijk op het grondgebied van de gemeente. 

De aangever verstrekt de nodige gegevens onder meer met betrekking tot de identiteit van de overledene en de wijze 
van begraven. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan en dit op kosten van de 
nalatenschap. Het college van burgemeester en schepenen beslist in dat geval over dag en uur van de begrafenis en 
de wijze van begraving.  
De aangever regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten voor de begraving, ten minste twee volle werkdagen 
voor de dag van begraving door middel van het daartoe bestemd formulier, dat vermeldt of het gaat om een 

begraving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de 
gemachtigde.  
Art. 3:  
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na het 
overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten plaats.  
De toelating tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na ontvangst van de aanvraag tot lijkverbranding afgeleverd. 
De begraving, bijzetting in een columbarium of de verstrooiing van de as heeft uiterlijk plaats binnen de 8 dagen na 

de dag van overlijden of de dag van ontdekking van een stoffelijk overschot of na vrijgave van het stoffelijk overschot 

door de gerechtelijke overheden. 
Art. 4: Kisting 
§1: Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest. 
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. 
Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de Vlaamse 

regering bepaalde gevallen toegelaten worden.  
§2: De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland) te 
vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, die de 
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat. 
§3: Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés die de natuurlijke en normale 
ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden. 

§4: Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden. 
Titel 2 Vervoer van lijken 
Art. 5: Vervoer van niet-gecremeerde lijken 
§1: De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op de meest passende wijze vervoerd 
worden. 
§2: Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde: 
1° het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die er overleden zijn of dood 

werden aangetroffen 

2° het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van personen die er niet zijn 
overleden of er dood aangetroffen werden; 
In het eerste vermelde geval, wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document waaruit het 
akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming. 
§3: Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moeten vervoerd 
worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in: 

1° Het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland; 
2° Het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar een ander land 
dan Luxemburg of Nederland en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft; 
3° Het Regentbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een land, niet bedoeld 
hierboven.  
Art. 6: Vervoer van gecremeerde lijken 

Het vervoer van de as is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de welvoeglijkheid.  
Titel 3 Begravingen 
Art. 7: Overledenen die op de begraafplaats mogen begraven worden. 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de 
asverstrooiing van: 

- de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood werden aangetroffen; 
- de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar dood werden aangetroffen, 

maar die in haar bevolkingsregister zijn ingeschreven;  
- de personen, begunstigd met een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de bijzetting in een 

geconcedeerde nis; 
- de personen die ooit in Brakel in het bevolkings- of vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven waren, 

mits het betalen van een retributie. 
Art. 8: Bij de niet-geconcedeerde gronden wordt een afzonderlijk perk voorzien voor de begraving van niet-
gecremeerde lijken. 

Op deze perken gebeurt de begrafenis, de ene na de andere, in volgorde van aankomst op het kerkhof. 
Art. 9: De grafkuilen worden evenwijdig aan elkaar en op regelmatige rijen gemaakt, volgens een plan dat zich op de 
dienst Burgerzaken bevindt. 
Art. 10: Op het perk van de niet-geconcedeerde grond moet ieder lijk horizontaal in een afzonderlijke grafkuil 
begraven worden. Het is evenwel toegelaten de overleden moeder en het doodgeboren kind of doodgeboren kinderen 
in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf te begraven. 

De grafkuilen zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en hebben een minimumdiepte van 1m. 
De afstand tussen de grafkuilen bedraagt 60 cm. 
Art. 11: Voor kinderen jonger dan 7 jaar worden de niet-gecremeerde lijkjes naast elkaar begraven in volgorde van 
aankomst. De graven hebben een breedte van 75 cm,  een lengte van 150 cm en een minimumdiepte van 1 m. 



Titel 4 Crematie – columbarium – urnenveld - asverstrooiing 
Art. 12: De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging. 
Art. 13: Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden 

werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad.  
Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams Gewest is een verlof  tot crematie vereist van de 

procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de 
hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt.  
Art. 14:  
§1: De as van de gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de begraafplaats: 
1° begraven worden op het daartoe bestemde perk op een diepte van ten minste 80 cm 

2° bijgezet worden in een columbarium in gesloten nissen 
3° bijgezet worden in een bestaande grafkelder 
§2: De as van de gecremeerde lijken kan: 
1° uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een strooitoestel dat 
alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend; 
2° uitgestrooid worden op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de voorwaarden die de 

Vlaamse regering bepaalt. 
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan een schriftelijke bepaling door de overledene, op 
gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie 
de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- en aanverwanten van de eerste graad of, indien het om 
een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken: 
1° worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. 
Deze uitstrooiing of begraving kan echter niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. 

Indien het een terrein betreft dat geen eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande 

schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein. De asverstrooiing of de begraving van de 
as gebeurt aansluitend op de crematie. 
2° in een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan 
de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, 
wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens 
overlijden, ofwel naar de begraafplaats gebracht om er begraven te worden, in een columbarium bijgezet of 

uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden op een aan het grondgebied van België grenzende territoriale 
zee.  
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor het naleven van deze bepalingen. 
§3: Onverminderd hetgeen is bepaald in §1 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- en aanverwanten in 
eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.  
Art. 15: De asurne van een gecremeerde, begraven op gewone grond, kan te allen tijde op vraag van de 

nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie, mits betalen van de verschuldigde 
retributie. 
Art. 16: Aan de uitstrooiweide wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van een naamplaatje; aan te 
kopen bij de gemeente overeenkomstig het retributiereglement.  
Art. 17 : De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het 
columbarium.  
De maximum afmetingen van de urne zijn de volgende: 

Hoogte: 0,25 m 

Dikte:    0,20 m 
Nadat de asurne in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de gemeente 
afgesloten. 
Op de afdekplaat kan de familie een naamplaat laten bevestigen. 
Deze naamplaat moet aangebracht worden binnen de voorziene ruimte.  
Art. 18: In elke niet-geconcedeerde columbariumnis mag slechts één asurn geplaatst worden.  

Titel 5 Wijze van lijkbezorging 
Art. 19: Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats: 
1° moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee volle werkdagen vooraf verwittigd zijn, door middel van het 
daartoe bestemd formulier dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een 
uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde; 
2° rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste begroeting aan de 

overledene kan brengen. De begroetingsplaats wordt aangeduid door de aangestelde van de gemeente. 
De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn. 
Art. 20: Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor: 
1° het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne 
2° het uitstrooien van de as 
3° het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium 
4° het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil 

5° het openen en sluiten van bestaande grafkelders 
6° het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium 
Art. 21: De begravingen, bijzettingen van de as en asverstrooiingen kunnen doorgaan van maandag tot zaterdag 
tussen 8u30 en 16u30.  
Art. 22: Er worden geen begravingen verricht op de wettelijke en reglementaire feestdagen en op de eerste werkdag 
van januari, behalve indien er daardoor gedurende drie opeenvolgende dagen geen begravingen kunnen 
plaatsvinden. 

De wettelijke en reglementaire feestdagen zijn: 
1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 november, 11 
en 15 november, 25 en 26 december. 
Art. 23: De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan voor 
begraving en/of bijzettingen in de nissen van het columbarium.  
De grafmaker of een daartoe gemachtigde houdt een register bij waarin de identiteit wordt vermeld van al de 

personen die op de begraafplaats begraven zijn, ook de datum van begraving, de sectie en het nummer van de plaats 
van het graf worden bijgehouden. 
Titel 6 Ontgravingen 



Art. 24: Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden verricht 
dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester. 
Het verlenen van toestemming tot ontgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen. 
Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement. Alle kosten zijn ten laste van de 

aanvragers. 
Art. 25: De ontgraving is slechts toegestaan: 

1° om een lijk of de urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een geconcedeerd graf 
2° op bevel van de gerechtelijke overheid 
3° wegens een bestuurlijke beslissing. 
Art. 26: De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaanden schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester. 
Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten 

steeds volgende schikkingen worden nageleefd: 
1° dag en uur waarop de ontgraving zal gebeuren worden door de burgemeester vastgelegd 
2° het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of 
beletten moeten verwijderd worden door en op kosten van de aanvrager vooraleer tot de ontgraving wordt 
overgegaan 
3° het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van 

de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente of onder toezicht van het gemeentebestuur door een 
gespecialiseerde firma en in alle gevallen op kosten van de aanvrager 
4° het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de nis, geschieden door de 
zorgen van de gemeente. 
Art. 27: Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op zaterdagen geen ontgravingen 
verricht. 
Tijdens de ontgraving wordt de begraafplaats gesloten. Enkel de aanwezigheid van volgende personen is toegelaten: 

de grafmaker, een lid of afgevaardigde van de familie, de gemachtigde van de burgemeester, de personeelsleden van 

het bedrijf dat de ontgraving verricht en het personeel van de begrafenisonderneming. 
Fotograferen en filmen van de werkzaamheden is verboden.  
Er wordt tot ontgraving overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en een gemachtigde van de burgemeester 
aangesteld die er verslag van opmaakt. 
Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij dit nodig achten en elke andere maatregel nemen om 
de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen, op kosten van de aanvrager. 

Art. 28: Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een andere 
gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te 
plaatsen vooraleer deze te vervoeren. 
Titel 7 Concessies 
Art. 29: Op het perk van de geconcedeerde grond voor niet-gecremeerde lijken worden begraafplaatsen voorzien 
voor de begrafenis van één of twee personen. 

De grafkuilen voor de begrafenis van één persoon zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en hebben een diepte van 
minimum 1m. Het is evenwel toegelaten de overleden moeder en het doodgeboren kind of kinderen in één en 
dezelfde kist in hetzelfde graf te begraven. 
De grafkuilen voor de begrafenis van 2 personen boven op elkaar zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en hebben 
een diepte van minimum 1,8 m. 
Art. 30: Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend voor 1 of 2 personen. 
Deze hebben betrekking op : 

1° ofwel een perceel grond 

2° ofwel een nis in het columbarium 
Art. 31: Eenzelfde concessie mag slechts dienen: 
1° voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- en aanverwanten 
2° voor personen die een verklaring van wettelijke samenwoonst hebben afgelegd.  
3° voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil 
te kennen hebben gegeven. 

Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en diens familie. 
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat moment een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie 
aanvragen. 
De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangeduid op de plannen berustend op de dienst 
Burgerzaken. 
In geen geval mag er een concessie verleend worden op de plaatsen bestemd voor de niet-vergunde percelen. 

Art. 32: De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden.  
Wanneer één of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de bloed- of aanverwanten zijn van de aanvrager, 
worden de concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de aanvrager zelf, maar ook, voor akkoord, door alle 
begunstigden. Deze verplichting moet niet nageleefd worden wanneer gebruik gemaakt wordt van de in artikel 31, 
derde lid bepaalde mogelijkheid. 
Art. 33: Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een verkoop in. 
Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd verleend. De 

concessies zijn onoverdraagbaar.  
Art. 34: Bij het overlijden van een familielid mogen er maximum twee naast elkaar liggende percelen of maximum 
twee naast elkaar staande columbariumnissen worden aangekocht.  
Art. 35: De gemeente is niet verplicht een concessie te verlenen. 
De concessies worden verleend voor 30 jaar.  
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen. 
De concessies worden verleend onder de voorwaarden gesteld in dit politiereglement en in het retributiereglement, 

zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag. 
Art. 36: De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen.  
Art. 37: De concessies kunnen op aanvraag hernieuwd worden. 
Art. 38: De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.  
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in dit politiereglement en het 

desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. 
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.  
Art. 39:  
§1: De aanvraag om hernieuwing kan gedaan worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn. Geen 



hernieuwing mag voor een langere tijd dan de oorspronkelijke concessie worden toegestaan. Een nieuwe termijn 
begint te lopen vanaf de dag van de vervaldag. 
§2: Voor zover de aanvraag gedaan wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe 
termijn van dezelfde duur een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing wordt 

aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor 
deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum van 

het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.  
Art. 40: De retributie voor de hernieuwingen, vermeld in art. 39 §2, wordt proportioneel berekend op het aantal jaren 
dat de vervaldatum van de vorige concessie overschreden wordt.  
Art. 41: Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie: 

- bij de financieel beheerder gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag 

- indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven.  
Art. 42: In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens openbaar 
belang of dienstnoodwendigheden hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van een perceel van dezelfde 
oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente. 
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een vervangende 
grafkelder, zijn ten laste van de gemeente.  

Art. 43: In geval van wijziging van bestemming van de begraafplaats (bvb. sluiting van de begraafplaats) kan de 
concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. Hij heeft het recht op het kosteloos verkrijgen van een 
grafruimte of een nis van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats. De kosten voor overbrenging van de 
lichamen zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor overbrenging van de grafmonumenten en de kosten 
van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de aanvrager.  
Art. 44: Wanneer een concessie, om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen graftekens en 
de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door het college van burgemeester en 

schepenen vastgestelde termijn, eigendom van de gemeente.  

Art. 45: Concessies voor de begraving van een urne en voor de bijzetting in het columbarium worden verleend voor 
dezelfde duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies voor niet-gecremeerde 
lichamen.  
Art. 46: Wanneer een concessie in het columbarium of op het urnenveld, om welke reden ook een einde neemt,  zal 
de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.  
Art. 47: De hernieuwingen van de altijddurende concessie verleend voor 13 augustus 1971 worden toegestaan 

overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.  
Art. 48: Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het college van burgemeester en 
schepenen.  
Titel 8 Graftekens, bouw- en beplantingswerken en onderhoud van de graven 
Art. 49: Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht 
op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de 

concessiehouder, en dit overeenkomstig dit reglement. 
Art. 50: 
§1: Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun 
opschriften of aard van de materialen, de reinheid, de gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen 
verstoren.  
§2: Met het oog op het toepassen van dit artikel wordt een geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond in 
onderstaande zones ingedeeld: 

Zone A 

Zone B 

  

  

  

Zone C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1° Zone A: 80 centimeter breed , 10 centimeter lang; zone bestemd voor graftekens of een ander gedenkteken 
2° Zone B: 80 centimeter breed; 40 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor 
versiervoorwerpen, foto’s, symbolen, bloemen,.. 

3° Zone C: 80 centimeter breed: 200 centimeter lang; wordt door het bestuur ingezaaid met gras. Geen enkele 
verharding wordt hierin toegelaten. 
§3: Met het oog op het toepassen van dit artikel wordt een kindergraf in onderstaande zones ingedeeld: 

Zone A 



Zone B 

  

  

  

Zone C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1° Zone A: 80 centimeter breed , 10 centimeter lang; zone bestemd voor graftekens of een ander gedenkteken 
2° Zone B: 80 centimeter breed; 40 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor 
versiervoorwerpen, foto’s, symbolen, bloemen,.. 
3° Zone C: 80 centimeter breed: 150 centimeter lang; wordt door het bestuur ingezaaid met gras. Geen enkele 

verharding wordt hierin toegelaten. 
§4: Graftekens en andere gedenktekens in zone A mogen bovenstaande afmetingen niet overschrijden  
Graven in geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond 
Hoogte: 1 meter 
Breedte: 80 centimeter 
Dikte:  10 centimeter 
Kindergraven 

Hoogte: 1 meter 
Breedte: 50 centimeter 
Dikte:  10 centimeter 
§5: De graftekens en andere gedenktekens in geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond en kindergraven worden 
aan de achterzijde van het graf in zone A geplaatst. Deze kunnen aan de achterzijde van de aanwezige beton in zone 
B vastgemaakt worden.  

§6: Het gebruik van een horizontale deksteen is enkel toegelaten in zone B overeenkomstig de afmetingen 80 cm * 

40 cm; voor kindergraven overeenkomstig de afmetingen 50cm * 40 cm; met een maximumdikte van 3 cm. Enkel 
een grafteken of ander gedenkteken kan in zone A geplaatst worden. Versiervoorwerpen, foto’s, symbolen, 
bloemen,.. kunnen in zone B geplaatst worden. In zone C is geen enkele verharding of beplanting toegelaten, deze 
wordt ingezaaid door het bestuur met gras. 
Graf voor urnen 
Een grondplaat van 50 cm op 50 cm met een maximumdikte van 3 cm. Deze grafsteen moet op gelijke hoogte liggen 

als het maaiveld en geplaatst worden op de door de gemeente geplaatste afdekplaat. Het is toegelaten op de 
grondplaat rechtopstaande versieringsvoorwerpen, foto’s of symbolen te plaatsen van maximum 40 cm op 40 cm en 
maximaal 45 cm hoog.  
Grafkelders 
Graftekens op bestaande grafkelders moeten de  volledige grafkelder bedekken.  
Art. 51: De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet 
belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven.  

Art. 52: Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde materialen 
volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden. Geen enkel hulpmateriaal, 
restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. De materialen worden 
aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften. 
Na een zonder gevolgen gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege 
overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder. 

Art. 53:  

§1: De scheefstaande en omgevallen grafstenen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor 
Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden.  
§2: De aangevoerde grafsteen- of tekens, die drie werkdagen voor Allerheiligen bij de sluiting van de begraafplaats 
niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien vóór 10u ’s morgens 
verwijderd zijn, zoniet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en 
zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente.  

Art. 54: De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf doorlopend 
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld 
door de burgemeester of zijn gemachtigde.  
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die 
termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het 
wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie. Daarenboven kan het college van 
burgemeester en schepenen een einde stellen aan het recht op concessie. 

Art. 55: De graven en grafmonumenten, opgenomen in de lijst van graven met lokaal historisch belang worden 
onderhouden door de gemeente overeenkomstig de voorschriften van artikel 26§2 van het decreet op lijkbezorging 
en de begraafplaatsen. 



Titel 9 Grafrust en verwijderen van een graf 
Art. 56: Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de graven in niet-geconcedeerde grond, de niet-geconcedeerde 
columbariumnissen en de begraven asurnen ten vroegste hernomen op 31 december van het twintigste jaar, te 
rekenen vanaf de datum van begraving of bijzetting in het columbarium.  

Art. 57: Deze graven worden verwijderd nadat gedurende een jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering, 
zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats, werd uitgehangen.  

Titel 10 Politie 
Art. 58: De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het 
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen die op de 
begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte 
gedenktekens, beplantingen, … 

Titel 11 Strafbepalingen 
Art. 59: Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen in geen 
andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek niet van toepassing 
zijn, worden inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen.   
Titel 12 Slotbepalingen, overgangsbepalingen en inwerkingtreding 
Artikel 60:  

§ 1: De bepalingen van Titel 8 van dit politiereglement treden in werking voor de overlijdens vanaf 16 juni 2015: 
1° kerkhof Elst  
- geconcedeerde grond: C – 1 - 4 
- niet-geconcedeerde grond: C – 3 - 54 
- kinderperk: E – 2 - 1 
2° kerkhof Everbeek-beneden 
- geconcedeerde grond: D – 10 - 1 

- niet-geconcedeerde grond: D – 10 - 12 

- kinderperk: D – 2 - 3 
3° kerkhof Everbeek-boven 
- geconcedeerde grond: 3N – D – 1 - 1 
- niet-geconcedeerde grond: 3N – E – 1 - 1 
- kinderperk: 3N – F – 1 - 1 
4° kerkhof Michelbeke 

- geconcedeerde grond: C – 25 - 14 
- niet-geconcedeerde grond: C – 13 – 6 
- kinderperk: A1 – 1 - 4 
5° kerkhof Nederbrakel  
- geconcedeerde grond: C – 24 - 1 
- niet-geconcedeerde grond: 1N – A – 1 - 1 

- kinderperk: Z – 4 - 1 
6° kerkhof Opbrakel 
- geconcedeerde grond: C – 31 - 18 
- niet-geconcedeerde grond: C – 28 – 18  
- kinderperk: E – 1 - 9 
7° kerkhof Parike 
- geconcedeerde grond: D – 3 - 1 

- niet-geconcedeerde grond: F – 5 – 8 

- kinderperk: I – 5 - 4 
8° kerkhof Zegelsem 
- geconcedeerde grond: E – 1 - 1 
- niet-geconcedeerde grond: A – 13 – 1 
- kinderperk: B – 1 - 10 
§2: De andere bepalingen van dit reglement worden van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging.  

Art. 61: Dit reglement heft de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 27 april 2009 en het 
huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 27 juni 2005 op.  
Art. 62: Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
gemeentedecreet.  
Art. 63: Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen, de lokale politie, en aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en van de Politierechtbank.  

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 

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

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 

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

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
15 Dagorde: Investeringen. Aankoop werktuigdrager + onkruidborstel. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 



Overwegende dat in het kader van de opdracht “Zelfrijdende werktuigdrager + onkruidborstel” een bestek met nr. 
2015/023 werd opgesteld door de Milieudienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.000,00 excl. btw of € 9.680,00 incl. 21% 
btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op budgetcode 
2300000/GRO/0680 (actie 2015140282/2015141895) van de buitengewone dienst; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 

btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art.2 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/023 en de raming voor de opdracht “Zelfrijdende 
werktuigdrager + onkruidborstel”, opgesteld door de Milieudienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt € 8.000,00 excl. btw of € 9.680,00 incl. 21% btw. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
Namens de raad, 
 
 

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

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 

Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Yirka Beeckman - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Secretaris 
Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 

Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
16 Dagorde: Investeringen. Aankoop werktuigdrager + onkruidbrander. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Zelfrijdende werktuigdrager + onkruidbrander” een bestek met nr. 
2015/022 werd opgesteld door de Milieudienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.000,00 excl. btw of € 10.890,00 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op budgetcode 

2300000/GRO/0680 (actie 2015140282/2015141895) van de buitengewone dienst; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 
btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 



Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Art.2 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/022 en de raming voor de opdracht “Zelfrijdende 
werktuigdrager + onkruidbrander”, opgesteld door de Milieudienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 9.000,00 excl. btw of € 10.890,00 incl. 21% btw. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 

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

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 

Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 

Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 

17 Dagorde: Containerpark. Aanpassing belastingreglement op de inzameling, recyclage en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen dd, 26 
december 2014. 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark d.d. 26 december 2014; 
Gelet op het schrijven van Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd. 5 maart 2015 houdende procedure indienen 
bezwaarschrift. 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de raadgevende stem van schepen Marin Devalck;  
BESLUIT: 
Art. 1: Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en heft het belastingreglement op betreffende de inzameling, 

recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk 

containerpark d.d. 26 december 2014; 
Art. 2: Belasting voor het gebruik van het containerpark. 
§1 Vanaf invoering van dit raadsbesluit wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op het gebruik 
van het containerpark. Deze belasting wordt als volgt vastgesteld: 
De eerste 15 beurten zijn gratis, behalve voor het aanbieden van grof huisvuil en landbouwfolie, daarna betaalt men 
per beurt volgende tarieven: 

a) t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt; 
b) vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt; 
c) vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt. 

Deze extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur. 
§2 Allen, conform artikel 4 van het containerparkreglement d.d. 26 december 2014, hebben toegang tot het 
containerpark mits inbrenging van de eigen elektronische identiteitskaart of badge. Ter controle kunnen de 

containerparkwachters de identiteitskaart vragen en controleren. 
Deze gratis beurten zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december. 
De gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, zijn geldig voor het lopende 
dienstjaar. Deze beurten worden afgeleverd: 

a) op basis van de toestand van 1 januari van het desbetreffende jaar, aan: 
1) diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister van de 
gemeente Brakel of Horebeke; 

  2) hen die belasting betalen op de tweede verblijven in Brakel of Horebeke; 
b) aan diegenen die nog niet ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de 

gemeente Brakel of Horebeke en die een woning te Brakel of Horebeke hebben gekocht of gehuurd die dienst 
doet voor eigen bewoning en mits voorlegging van een afschrift van een verkoops- of huurovereenkomst of 
een authentieke akte: 

1) 15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, indien de aanvraag 
gebeurt vóór 1 juli van het desbetreffende jaar; 

2) 8 gratis beurten , behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, indien de aanvraag 
gebeurt na 1 juli van het desbetreffende jaar. 

Deze personen hebben hierop slechts 2 maal recht en komen niet meer in aanmerking om gratis beurten 
bekomen als nieuwe inwoner in hetzelfde jaar. 
c) aan diegenen die ingeschreven zijn (nieuwe inwoners) in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister 

van de gemeente Brakel of Horebeke: 

1) vóór 1 juli:15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt; 
2) na 1 juli: 8 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt. 



§3 Verenigingen met clublokaal (in eigendom of in huur) kunnen gebruik maken van het containerpark na aankoop 
van een badge van 50 euro. Deze badge is geldig voor één jaar en kan jaarlijks aangekocht worden. Per vereniging 
kan jaarlijks slechts 1 badge worden aangekocht. 
1° per aanvoerbeurt wordt het aantal beurten in mindering gebracht waarbij volgende regels worden gehanteerd: 

a) u biedt zich aan binnen categorie 1: 1 beurt; 
b) u biedt zich aan binnen categorie 2: 2 beurten; 

c) u biedt zich aan binnen categorie 3: 3 beurten. 
2° De zones worden als volgt vastgelegd: 

a) Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en andere voertuigen < 1m80 hoogte 
b) Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen >1m80 hoogte of personenwagens en andere voertuigen 

met aanhangwagen < 1m80 

 
c) Categorie 3: personenwagens en andere voertuigen >1m80 en met aanhangwagen of personenwagens en 

andere voertuigen met aanhangwagen >1m80. 
3° Deze belasting geldt niet indien enkel luierafval wordt aangebracht. 
4° Bij het aanbrengen van grof huisvuil en/of landbouwfolie (eventueel met ander afval) geldt deze belasting, zoals 
hierboven omschreven, niet maar geldt volgende belasting: 

a) u biedt zich aan binnen categorie 1: 5 euro 
b) u biedt zich aan binnen categorie 2: 10 euro 
c) u biedt zich aan binnen categorie 3: 15 euro 

Deze tarieven worden aangerekend op de diftarfactuur en u ontvangt een ticket die u voorlegt aan de toezichter ter 
controle. 
5° Van zodra de gratis beurten (voor het aanbrengen van ander afval dan grof huisvuil en/of landbouwfolie) zijn 
opgebruikt komt bovenop deze belasting ook nog volgende belasting bovenop: 

a) t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt; 

b) vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt; 
c) vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt. 

Deze extra beurten worden ook aangerekend op de diftarfactuur. 
6° De toezichters zullen middels een handcomputer toezicht uitvoeren op o.a. het aanbrengen van grof huisvuil, 
landbouwfolie en luierafval. 
7° Bij verlies of diefstal van de badge kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een 

rechthebbende inwoner het resterende aantal gratis beurten opnieuw toe te kennen op voorwaarde dat een attest van 
de Lokale Politie kan worden voorgelegd waaruit blijkt dat de badge, van het desbetreffende jaar, samen met andere 
persoonlijke documenten werd gestolen of verloren. Deze inwoners hebben dan, na goedkeuring door het college van 
burgemeester en schepenen, recht op het resterend aantal gratis beurten die nog op de badge stonden. 
Art. 3: De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke 
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van de restfractie van het huishoudelijk afval 

en naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval. 
Art. 4: De belasting wordt ingekohierd door middel van een kohier dat halfjaarlijks vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier is 
samengesteld uit: 

- de belasting voor de geregistreerde gewichten van de ophaling van restafval aan huis, 
- de belasting voor de aanbiedingen op het ophaalpunt voor de aangegeven periode, 
- de belasting voor de ophalingen op afroep van grofvuil en snoeihout 

- de belasting voor de aanbiedingen op het containerpark. 

Art. 5: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
Art. 6: De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 

te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de 
indiening ervan. 
Art. 7: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, 

zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 
6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheid- en moratoriumintresten; 
rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 
van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij 
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Art. 8: Bekendmaking. 
Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan de ingang van het containerpark en overeenkomstig 
artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. 
Art. 9: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OVAM, de intergemeentelijke 
vereniging I.VL.A., de griffie van de politierechtbank en de correctionele griffie van de rechtbank van eerste aanleg, 
de milieuraad, de financiële dienst, de milieudienst en het secretariaat. 
Art. 10: Een afschrift van deze beslissing zal overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet ter 

kennis worden overgemaakt aan de heer gouverneur der 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. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 

Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 

Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
18 Dagorde: RUP Herschikking woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een 
gemeentelijk uitvoeringsplan "herschikking woon- en woonuitbreidingsgebieden"” een bestek met nr. 2015/027 werd 
opgesteld door de Technische Dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 80.000,00 excl. btw of € 96.800,00 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2015; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 

btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art.2 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/027 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van 
een studiebureau voor de opmaak van een gemeentelijk uitvoeringsplan "herschikking woon- en 

woonuitbreidingsgebieden"”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 80.000,00 excl. btw of € 96.800,00 incl. 21% btw. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

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

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 

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

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
19 Dagorde: Intergem. Offerte vervangen bestaande armaturen door LED armaturen te 

Nederstenkouter. 
Gelet op het goedgekeurd Masterplan Openbare Verlichting voor Brakel; 
Overwegende dat het ons aangewezen voorkomt om de bestaande verlichtingsarmaturen door LED armaturen te 
vervangen in de Nederstenkouter; 

Kennisnemend van de offerte (ZD/BDSC/276437 d.d. 03/03/2015) van Intergem ten bedrage van € 9.714,61 voor 
het vervangen van 24 bestaande verlichtingsarmaturen door LED armaturen in de Nederstenkouter; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze offerte goed te keuren; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 



Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : De offerte tot het vervangen van 24 bestaande verlichtingsarmaturen door nieuwe LED-armaturen in de 

Nederstenkouter, ten bedrage van €9.714,61 wordt toegewezen aan Intergem. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Intergem, aan de financieel beheerder en aan de 

financiële dienst van onze 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. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 

Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 

Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
20 Dagorde: Intergem. Offerte vervangen bestaande armaturen door LED armaturen te 

Hovendaal. 
Gelet op het goedgekeurd Masterplan Openbare Verlichting voor Brakel; 
Overwegende dat het ons aangewezen voorkomt om de bestaande verlichtingsarmaturen door LED armaturen te 
vervangen in Hovendaal; 
Kennisnemend van de offerte (ZD/BDSC/276435 d.d. 18/03/2015) van Intergem ten bedrage van € 32.524,94 incl. 
btw voor het vervangen van 58 bestaande verlichtingsarmaturen door LED armaturen in Hovendaal; 

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze offerte goed te keuren; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : De offerte tot het vervangen van 58 bestaande verlichtingsarmaturen door nieuwe LED-armaturen in 
Hovendaal, ten bedrage van € 32.524,94 incl. btw wordt toegewezen aan Intergem. 

Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Intergem, aan de financieel beheerder en aan de 

financiële dienst van onze 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. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 

Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
21 Dagorde: Kroonstraat. Wegenis- en rioleringswerken. Aangepast ontwerpdossier. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gelet op beslissing van de gemeenteraad 26 maart 2007 houdende de opdracht aan TMVW-AquaRio om over te gaan 
tot de opmaak van de studie, uitvoering en subsidiëringsaanvraag m.b.t. de aanleg riolering in de Kroonstraat tussen 
Steneplein en aansluiting collector Verrebeek; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad 01 juli 2011 houdende de goedkeuring van het bijzonder bestek en de 
raming voor de opdracht “Kroonstraat. Wegenis- en rioleringswerken”, opgesteld door TMVW-AquaRio. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 

aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. Het 
gemeentelijk aandeel bedraagt €214.447,57 inclusief btw. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 



Overwegende dat het ons aangewezen voorkomt om de beslissing van de gemeenteraad in zitting d.d. 04 juni 2011 
inzake agendapunt “Kroonstraat. Wegenis- en rioleringswerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.” te 
wijzigen n.a.v. het herschrijven van het bestek conform een recentere versie van het Standaardbestek 250 en de 
integratie de afkoppelingen op privé domein; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt totaal geraamd op € 1.073.144,31 incl. 21% btw, opgesplitst 
in 5 delen :  

-rioleringswerken ten laste van Farys en 100 % subsidieerbaar : € 528.550,74 
-rioleringswerken ten lasten van Farys en niet-subsidieerbaar : € 53.103,00 
-wegeniswerken 60% ten laste van Farys : € 264.908,10 
-wegeniswerken 40 % ten laste van gemeente : € 213.692,53 
-afkoppelingen op privé ten laste van Farys : € 12.889,94; 

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de lastvoorwaarden 
goed te keuren en de werken te gunnen via een open aanbesteding; 
Overwegende dat deze voorstellen ons aanneembaar voorkomen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 

BESLUIT : 
Art.1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Art.2 : Goedkeuring wordt verleend aan het aangepast bestek DOM-027-07-227 en de raming voor de opdracht 
“Kroonstraat. Wegenis- en rioleringswerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.”, opgesteld door TMVW. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het aangepast bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De totale raming bedraagt €1.073.144,31 incl. 21% btw, opgesplitst 

in 5 delen :  
-rioleringswerken ten laste van Farys en 100 % subsidieerbaar : € 528.550,74 
-rioleringswerken ten lasten van Farys en niet-subsidieerbaar : € 53.103,00 
-wegeniswerken 60% ten laste van Farys : € 264.908,10 
-wegeniswerken 40 % ten laste van gemeente : € 213.692,53 
-afkoppelingen op privé ten laste van Farys : € 12.889,94. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan TMVW-AquaRio, aan de financieel beheerder en 

aan de financiële dienst van onze 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. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Yirka Beeckman - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Secretaris 
Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 

Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
21/1 Dagorde: Punt toegevoegd door raadslid M. Saeytijdt overeenkomstig art. 22 

Gemeentedecreet “Dotatie van 2500 euro aan Rode Kruis naar aanleiding van aardbeving 
Nepal”. 

Gelet op gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 157; 
Gelet op het voorstel tot het overmaken van 2500 euro naar aanleiding van de aardbeving in Nepal; 
Overwegende dat de gemeenteraad deze uitgaven, gelet op de dwingende in onvoorziene omstandigheden, zonder 
voorafgaande budgetwijziging kan beslissen 
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; 
Overwegende dat de absolute meerderheid is behaald; 
BESLUIT 



Artikel 1: Een bedrag van 2500 euro zal overgemaakt worden aan het Rode Kruis naar aanleiding van de aardbeving 
in Nepal. 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
Namens de raad, 

 
 

 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 

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

Afwezig: Hedwin De Clercq - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 

21/2 Dagorde: Punt toegevoegd door raadslid K. Wattez overeenkomstig art. 22 

Gemeentedecreet “Hartveilige Brakelse sportterreinen”. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 
Overwegende het voorstel tot het verdagen van het toegevoegd punt naar de volgende bijeenkomst van de 
Gemeenteraad; 
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; 
Overwegende dat de absolute meerderheid is behaald; 
BESLUIT 
Enig artikel: De gemeenteraad beslist voorliggend punt te verdagen naar de volgende bijeenkomst van de 
gemeenteraad. 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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

 


