
Zitting van de Gemeenteraad van 15 september 2014 

 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 
Marijn Devalck vanaf punt 05 - 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, 
Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 
Fractieleider N. Morreels dient raadslid De Tant te verontschuldigen. 
Openbare zitting: 
Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie 
01 Samenwerkingsverbanden. Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuring 

resultatenrekening en balans 2013. 
Met eenparigheid van stemmen worden de resultatenrekening en balans 2013 van de burgensportdienst Vlaamse 
Ardennen goedgekeurd. 
Secretariaat 
02 Samenwerkingsverbanden. Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuring budget 

2004. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het budget 2014 van de burgensportdienst Vlaamse Ardennen goedgekeurd. 
Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie 
03 Sportraad. Aanpassing subsidieregelement organiserende sportverenigingen. 
Fractieleider N. Morreels stelt een vraag naar de aanwezigheid van voorliggende aanpassing in de reglementen van 
de andere gemeentelijke adviesraden. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van subsidiereglement organiserende sportverenigingen 
goedgekeurd. 
Secretariaat 
04 Gemeentelijk onderwijs. Vaststelling 6 lestijden buiten het gesubsidieerd lestijdenpakket 

voor het schooljaar 2014-2015. 
Met eenparigheid van stemmen worden 5 lestijden buiten het gesubsidieerd lestijdenpakket voor het schooljaar 2014-
2015 goedgekeurd. 
Vervoegt de zitting : Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
05 Toelage diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Opheffing. 
Raadslid K. Wattez verklaart dat de CD&V-fractie zal tegenstemmen. Deze toelage was het resultaat van de 
samenwerking van diverse sociale organisaties.  Indien alle lokale besturen dit beslissen, zal dit zeker een impact 
hebben op de dienstverlening en de omvang van de tewerkstelling. Het schrappen van deze uitgaven is in het licht 
van verhogingen van uitgaven die in de aanpassing van het meerjarenplan aan bod zullen komen wrang. De SIF-
gelden binnen het kader waarvan dit project werd uitgewerkt; zijn helemaal niet geschrapt om destijds opgenomen in 
de gelden van het gemeentefonds. 
Fractieleider J. Haegeman stelt dat de NV-A fractie dit punt wel zal goedkeuren; belastinggelden dienen niet 
eenvoudig doorgeschoven te worden. 
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens,  J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 nee-stemmen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, wordt het opheffen van de toelage voor gezins- en 
bejaardenhulp goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
06 Samenwerkingsverbanden. Prezone Vlaamse Ardennen. Zonale verdeelsleutel. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de zonale verdeelsleutel voor de prezone Vlaamse Ardennen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
07 Interne controlesysteem (ICS). Goedkeuring algemeen kader. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het algemene kader van het interne controlesysteem goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Openbare Werken - Mobiliteit 
08 Opmeting eigendom “Kanakkendries 10”. Afpaling t.h.v. openbaar domein (paal 11). 
Met eenparigheid van stemmen wordt de afpaling van de eigendom “Kanakkendries 10” goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
09 Gebouwen. Gemeentehuis. Installatie traplift. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de installatie van een 
traplift goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
10 Gebouwen. Zwembad. Vervangen waterverzachter. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
Fractieleider J. Haegaman stelt namens zijn fractie dit punt te zullen goedkeuren. De kosten voor de uitbating van het 
gemeentelijk zwembad blijven hoog; er dient dan ook een visie uitgewerkt te worden betreffende de toekomst van dit 
gebouw dat meer dan 35 jaar oud is en dat rekening zal houden met de financiële draagkracht van de gemeente. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende het vervangen van de 
waterverzachter in het zwembad goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
11 Gebouwen. Sporthal. Aanpassen herentoiletten. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende het aanpassen van de 
herentoiletten goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 



 
12 Overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-Beneden. Offerte ontwerper i.k.v. 

grondinnames. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte betreffende het voeren van de onderhandelingen met het oog op de 
realisatie van het gecontroleerd overstromingsgebied te Everbeek goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Financiën 
13 Meerjarenplan 2014/2019. Wijziging 2014-2019/2. Goedkeuring. 
Raadslid K. Wattez trekt de aandacht op: 
1° de lange ijst van nieuwe kredieten die wordt ingeschreven 
2° de financiële draagkracht van de gemeente om deze en toekomstige uitgaven te kunnen blijven dragen 
3° de impact van bijvoorbeeld de toekomstvisie op het gemeentelijk zwembad, het archeologisch vooronderzoek naar 
aanleiding van de dorspkernvernieuwing 
4° de stand van zaken inzake de besprekingen met de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon 
5° de noodzaak om de Warande een structureel onderhoud te geven met aandacht voor de greppels in de Dr. De 
Drijverestraat.  
6° de onduidelijkheid inzake het doorrekenen van de investeringen in het gemeentelijk containerpark aan de 
gemeente Horebeke 
De CD&V-fractie zal zich onthouden op basis van de schrapping van de toelage voor gezins- en bejaardenhulp. 
Fractieleider J. Haegeman stelt dat: 
1° het opportuun is om momenteel nieuwe investeringen met leningen te financieren 
2° de evolutie van de leningslast wel van dicht dient gevolgd te worden; zeker in het licht van uitdagen zoals het 
zwembad, het nieuw administratief centrum met podiumzaal, het rusthuis en dit rekening houdend met de 
demografie van de bevolking en het financieel draagvlak van de gemeente 
Raadslid L. Bauwens vraagt naar aanleiding van investeringen in ICT dat ook aandacht blijft voor diegenen die 
hiermee minder vertrouwd zijn. 
Met 14 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens en 5 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, C. D’Haeyer, L. 
Braeckman, K. Wattez en 3 onthoudingen vanwege de raadsleden J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt 
wijziging 2014/2019-2 van het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
14 Budget 2014. Wijziging 2014/2. Goedkeuring. 
Met 14 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens en 5 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, C. D’Haeyer, L. 
Braeckman, K. Wattez en 3 onthoudingen vanwege de raadsleden J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt 
wijziging 2014/2 van het budget 2014 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Hierop worden een mondelinge vraag gesteld door raadslid K. Wattez betreffende de wijze van communicatie van het 
college naar de horeca rond het Marktplein naar aanleiding van het schrijven op naam van de lokale politie 
betreffende het innemen van het voetpad voor commerciële redenen en het gegeven dat één uitbater hier met naam 
wordt genoemd en de vraag of het opstarten van een dialoog niet beter was geweest. 
Besloten zitting: 
Secretariaat 
15 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Eervol ontslag. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het eervol ontslag uit de gemeentelijke vrijwillige brandweer goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
16 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Bevordering tot korporaal. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de bevordering tot korporaal goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
17 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Bevordering tot korporaal. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de bevordering tot korporaal goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

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

Afwezig: Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Fernand De Tant - Raadslid 

 
01 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuring 

resultatenrekening en balans 2013. 
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 op het schrijven d.d. 13 augustus 2014 van de gemeentelijke sportfunctionaris, de heer Wim De Wael, 
betreffende de resultatenrekening en balans 2013 van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen; 



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 het gunstig verslag d.d. 28 maart 2014 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 Hedwin De Clercq; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde rekening 2013 met balans goed 
te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 22  ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT :  
Art. 1 : De resultatenrekening en de balans 2013 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 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Fernand De Tant - Raadslid 

 
02 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuring 

budget 2004. 
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 op het schrijven d.d. 13 augustus 2014 van de gemeentelijke sportfunctionaris, de heer Wim De Wael, 
betreffende de begroting 2014 van de interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen; 
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 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 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 22  ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT :  
Art. 1 : De begroting 2014 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 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Fernand De Tant - Raadslid 

 



03 Dagorde: Sportraad. Aanpassing subsidieregelement organiserende sportverenigingen. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet d.d. 6 juli 2012  houdende het stimuleren en subsidiëren van het lokaal sportbeleid; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 november 2012 betreffende de uitvoering van voormeld 
decreet; 
Gelet op het besluit dd. 21 oktober 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Sportraad. Subsidiereglement 
voor organiserende verenigingen”; 
Gelet op het schrijven dd. 13 augustus 2014 op naam van de gemeentelijke sportraad met de vraag voornoemd 
subsidiereglement voor organiserende verengingen aan te passen; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormeld ontwerp goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 22 ja-stemmen; 
Gelet op de meerderheid der stemming 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Enig artikel : Het ontwerp van het subsidiereglement voor organiserende sportverenigingen, zoals in bijlage van deze 
beslissing, wordt goedgekeurd. 
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 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Fernand De Tant - Raadslid 

 
04 Dagorde: Gemeentelijk onderwijs. Vaststelling 6 lestijden buiten het gesubsidieerd 

lestijdenpakket voor het schooljaar 2014-2015. 
Gelet op het decreet basisonderwijs; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het schrijven van het ministerie van onderwijs betreffende de personeelsformatie van het gemeentelijk 
onderwijs schooljaar 2014-2015; 
Gelet op het schrijven d.d. 20 augustus 2014 en 12 september 2014 van het schoolhoofd, mevrouw Veerle De 
Couvreur, waaruit blijkt dat voor een goede klasorganisatie het door het ministerie van onderwijs toegekend aantal 
lestijden ontoereikend zijn; 
Gelet op de vraag van mevrouw Veerle De Couvreur om 5 niet-gesubsidieerde lestijden bijkomend te voorzien; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om 5 lestijden toe te kennen buiten het 
werkingsbudget; 
Gelet op de stemming waaraan 22 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 22 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art. 1 : Er worden aan de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 2014-2015, 5 lestijden toegekend buiten het 
werkingsbudget. 
Art. 2 : Deze beslissing wordt toegestuurd aan het schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool. 
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 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
05 Dagorde: Toelage diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Opheffing. 



Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2 en 42; 
Gelet op het besluit dd. 26 april 2010 op naam van de gemeenteraad van Brakel betreffende “Toelage diensten voor 
Gezins- en bejaardenhulp. Vaststelling”; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen betreffende het opheffen van voornoemd 
besluit vanaf 1 januari 2015; 
Gelet op de stemming waar 22 raadsleden aan deelnemen met als resultaat: 
- 17 ja-stemmen 
- 5 nee-stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem op naam van schepen M. De Valck; 
BESLUIT 
Artikel 1: Het besluit dd. 26 april betreffende “Toelage diensten voor Gezins- en Bejaardenhulp. Vaststelling” wordt 
vanaf 1 januari 2015 opgeheven. 
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst van de gemeente Brakel. 
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 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
06 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Prezone Vlaamse Ardennen. Zonale verdeelsleutel. 
Overwegende dat : 
- de datum voor de inwerkingtreding de hulpverleningszones vastgesteld wordt op 1 januari 2015; 
- de gemeente voorafgaandelijk aan de overgang naar de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen een aantal 

beslissingen dienen te nemen, o.m. met betrekking tot de vaststelling van de gemeentelijke dotatie; 
- de toekomstige hulpverleningszone voornamelijk gefinancierd wordt door de federale en de gemeentelijke 

dotaties; 
- voor het toekennen van de gemeentelijke dotaties aan de zone, deze laatste in principe zelf dient over te gaan tot 

het vastleggen van een verdeelsleutel; 
- indien dit niet lukt, er gebruik dient te worden gemaakt van een federaal vastgelegde verdeelsleutel; 
- de Prezoneraad van de operationele Prezone Vlaamse Ardennen in zitting van 4 juli 2014 de zonale verdeelsleutel 

voor de berekening van de gemeentelijke dotaties heeft vastgelegd; 
- de zonale verdeelsleutel als volgt wordt vastgesteld : 

- 60 % op basis van het inwonersaantal; 
- 30 % op basis van het bebouwd kadastraal inkomen en outillage kadastraal inkomen; 
- 5 % op basis van het onbebouwd kadastraal inkomen; 
- 5% op basis van de financiële draagkracht van de gemeente (gemeten door het gemiddeld inkomen per 

aangifte); 
- de berekening van de zonale verdeelsleutel jaarlijks zal gemaakt worden en de procentuele verdeling jaarlijks zal 

vastgelegd worden op basis van de meest recente cijfers; 
- aan de steden en gemeenten binnen de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen gevraagd wordt de verdeelsleutel 

ter goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad en dit ten laatste tegen 31 oktober 2014. 
Overwegende dat : 
- op basis van de hogervermelde parameters de verdeelsleutel voor de berekening van de gemeentelijke dotaties 

2015 als volgt bedraagt : 
- Brakel    7,8748 % 
- Horebeke   1,4772 % 
- Herzele    9,3371 % 
- Kruishoutem   5,7714 % 
- Kluisbergen   4,8461 % 
- Maarkedal   3,9483 % 
- Oudenaarde   18,8188 % 
- Ronse    14,7931 % 
- Sint-Lievens-Houtem  5,7525 % 
- Wortegem-Petegem  4,0664 % 
- Zingem    4,2763 % 
- Zottegem   14,5413 % 
- Zwalm    4,4968 % 

TOTAAL   100,0000 %; 
- alle gemeenteraden zich akkoord dienen te verklaren met de lokale verdeelsleutel en met de opname van de 

gemeentelijke dotatie in de gemeentebudgetten 2015; 
- als er geen unanimiteit bestaat bij de steden en gemeenten van de hulpverleningszone, de Gouverneur zal 

beslissen over de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties; 
Gelet op : 
- de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming en alle latere wijzigingen; 
- de aanvullende overeenkomst tussen alle gemeenten binnen de prezone Vlaamse Ardennen van 25 februari 2003 

en gewijzigd op 16 oktober 2007; 



- de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 
67 en 68; 

- het KB van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones; 
- het KB van 4 april 2014 inzake de vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de 

hulpverleningszones; 
- het KB van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones 

en aan de hulpverleningszones; 
- het ontwerp van KB tot bepaling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de gemeentelijke dotaties aan 

de hulpverleningszones; 
- het besluit van de prezoneraad van de prezone Vlaamse Ardennen dd. 4 juli 2014 betreffende de goedkeuring van 

de zonale verdeelsleutel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
Gelet op de stemming waar 22 raadsleden aan deelnemen met als resultaat: 
- 22 ja-stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem op naam van schepen M. De Valck; 
BESLUIT : 
Artikel 1. 
Het voorstel van de Prezoneraad Vlaamse Ardennen betreffende de vaststelling van de  financiële verdeelsleutel voor 
de gemeentelijke dotaties van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd. 
De zonale verdeelsleutel luidt als volgt : 
60 % op basis van het inwonersaantal; 
30 % op basis van het bebouwd kadastraal inkomen en outillage kadastraal inkomen; 
5 % op basis van het onbebouwd kadastraal inkomen; 
5 % op basis van de financiële draagkracht van de gemeente (gemeten door het gemiddeld inkomen per aangifte). 
De berekening van de zonale verdeelsleutel zal jaarlijks gemaakt worden en de procentuele verdeling zal jaarlijks 
worden vastgelegd op basis van de meest recente cijfers. 
Artikel 2. 
De verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 
2015 ten laste van de gemeente Brakel vast te stellen op 7,8748 %. 
Artikel 3. 
Een afschrift van deze beslissing over te maken de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Gouverneur van de 
Provincie Oost-Vlaanderen, de zonecoördinator van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, de rekenplichtige van 
de zone en de plaatselijke financieel beheerder. 
Artikel 4 . 
Overeenkomstig artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dit besluit te vermelden op de lijst ad hoc 
die voor kennisname wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie. 
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 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
07 Dagorde: Interne controlesysteem (ICS). Goedkeuring algemeen kader. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 99, 100 en 101; 
Gelet op het diensthoofdenoverleg dd. 9 september 2014 waar voorliggende startnota werd besproken; 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van de startnota 
Interne Controle; 
Gelet op de stemming waar 22 raadsleden aan deelnemen met als resultaat: 
- 22 ja-stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem op naam van schepen M. De Valck; 
BESLUIT 
Enig artikel: De startnota Interne Controle wordt goedgekeurd. 
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 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
08 Dagorde: Opmeting eigendom “Kanakkendries 10”. Afpaling t.h.v. openbaar domein (paal 

11). 
Gelet het proces-verbaal van opmeting en afpaling d.d. 12 juni 2014 opgemaakt door de gezworen landmeter-expert 
Leen Carlier van het perceel gelegen 3de afdeling, sectie C nrs. 212, 213a, 214b, 214c, 214d en 214 e ; 
Overwegende dat een nieuwe grenspaal dient geplaatst te worden t.h.v. de openbare weg Kanakkendries ; 
Gezien het voorstel van het college om het proces-verbaal van opmeting en afpaling goed te keuren ; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°; 
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat: 
- 22 ja-stemmen 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Het proces-verbaal van opmeting en afpaling van eigendom “Kanakkendries 10” d.d. 12 juni 2014 opgemaakt 
door de gezworen landmeter-expert Leen Carlier van het perceel gelegen 3de afdeling, sectie C nrs. 212, 213a, 214b, 
214c, 214d en 214 E, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de gezworen landmeter-expert Leen Carlier. 
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 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
09 Dagorde: Gebouwen. Gemeentehuis. Installatie traplift. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Investeringen. Gemeentehuis. Installatie traplift.” een bestek met nr. 
2014/077 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.743,80 excl. btw of € 13.000,00 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 2014, op budgetcode 
2210000/ADM/0110 (actie 2014000447/2014000966) 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 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/077 en de raming voor de opdracht “Investeringen. 
Gemeentehuis. Installatie traplift.”, 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 € 10.743,80 excl. btw of € 13.000,00 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
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. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
10 Dagorde: Gebouwen. Zwembad. Vervangen waterverzachter. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Gebouwen. Zwembad. Vervangen waterverzachter.” een bestek met 
nr. 2014/075 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.743,80 excl. btw of € 13.000,00 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 2014, op budgetcode 
2300000/VT/0740/07401 (actie 2014000248/2014001442) 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 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/075 en de raming voor de opdracht “Gebouwen. 
Zwembad. Vervangen waterverzachter.”, 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 € 10.743,80 excl. btw of € 13.000,00 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
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. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 



11 Dagorde: Gebouwen. Sporthal. Aanpassen herentoiletten. Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze. 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Gebouwen. Sporthal. Aanpassen herentoiletten.” een bestek met nr. 
2014/074 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 excl. btw of € 14.999,99 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 2014, op budgetcode 
2210000/VT/0740/07402 en op budgetcode 2210000/VT/0750; 
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 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/074 en de raming voor de opdracht “Gebouwen. 
Sporthal. Aanpassen herentoiletten.”, 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 € 12.396,69 excl. btw of € 14.999,99 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
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. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
12 Dagorde: Overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-Beneden. Offerte ontwerper i.k.v. 

grondinnames. 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 16 februari 2005 gesloten 
tussen de gemeente Brakel en de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij de gemeente instaat voor de 
grondverwervingen en waarbij de provincie de bouwwerkzaamheden voor zijn rekening neemt ; 
Gelet op het ministrieel besluit d.d. 06 juli 2009 houdende goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Overstromingsgebied Everbeek-Beneden – Terkleppebeek” te Brakel, bestaande uit bestemmingsplan met 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en onteigeningsplan; 
Gezien de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 mei 2012 houdende goedkeuring van het onteigeningsplan en 
houdende opdracht aan het college om over te gaan tot de grondinnemingen ; 
Overwegende dat de provincie voor het ontwerpen en de werfopvolging een erelooncontract heeft afgesloten met 
b.v.b.a. V.D.S., welke overgenomen werd door studiebureau n.v. Arcadis Belgium ; 
Gezien het voorstel van het college om het studiebureau n.v. Arcadis Belgium eveneens te gelasten met het uitvoeren 
van de onderhandelingen m.b.t. de grondinnames ; 
Gelet op het schrijven d.d. 11 juli 2014 van de n.v. Arcadis Belgium houdende ontwerpovereenkomst voor diensten 
m.b.t. de grondinnemingen voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-Beneden ; 
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 stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat: 
- 22 ja-stemmen 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 :.De offerte van de ontwerper Arcadis Belgium n.v. i.k.v. het uitvoeren van de onderhandelingen m.b.t. de 
grondinnames in het project “Overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-Beneden” wordt goedgekeurd. 
Art.2 :. Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Arcadis Belgium n.v. 
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 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
13 Dagorde: Meerjarenplan 2014/2019. Wijziging 2014-2019/2. 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 2014-2019/2; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis gedurende de ganse periode positief blijft en de autofinancieringsmarge in 
2019 €  bedraagt € 552.034 ; 
Gelet op de verklaring van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/2 door de schepen van financiën en het 
daaropvolgende debat; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 14 ja-stemmen 
- 8 onthoudingen 
- 1 positieve raadgevende stem van de ocmw-voorzitter de heer Marin Devalck; 

BESLUIT: 
Art. 1: De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/2, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk 

- € 34.722 in 2014 
- € 73.138 in 2015 
- € 190.518 in 2016 
- € 105.709 in 2017 
- € 102.521 in 2018 
- € 159.661 in 2019 

en de autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt  € 552.034  .  
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 aangetekend verstuurd ter attentie 
van de provinciegouverneur, in uitvoering van artikel 253 §1 2° van het gemeentedecreet. 
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 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
14 Dagorde: Budget 2014. Wijziging 2014/2. 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 2014-2019/2; 
Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2014/2; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 34.722 en de autofinancieringsmarge € 327.679 bedraagt; 
Overwegende dat dit gelijk is aan de gegevens uit het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/2 en dat derhalve de 
budgetwijziging 2014/2 past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/2; 
Gelet op de verklaring van de budgetwijziging door de schepen van financiën en het daaropvolgende debat; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 14 ja-stemmen 
- 8 onthoudingen 
- 1 positieve raadgevende stem van de ocmw-voorzitter de heer Marin Devalck; 

BESLUIT: 
Art. 1: De budgetwijziging 2014/2, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 34.722 en de autofinancieringsmarge bedraagt      € 327.679.  
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 aangetekend verstuurd ter attentie 
van de provinciegouverneur, in uitvoering van artikel 253 §1 2° van het gemeentedecreet. 
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 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
15 Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Eervol ontslag. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 oktober 2007 houdende de aanstelling van de heer Jean Claude Van Herrewege  als 
stagiair-brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer met ingang van 1 november 2007; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 december 2008 houdende de aanstelling van de heer Jean Claude Van Herrewege 
als effectief brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer met ingang van 1 januari 2009; 
Gelet dat de heer Jean Claude Van Herrewege op 3 juli 2014 de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt; 
Gelet dat het ambt van de leden-vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweerdienst eindigt bij het bereiken van de 
leeftijdsgrens, zijnde 60 jaar; 
Gelet aan de heer Jean Claude Van Herrewege in uitvoering van artikelen 22 en 23 van het reglement van organisatie 
van de gemeentelijke vrijwillige brandweer eervol ontslag kan verleend worden en de eretitel van zijn graad kan 
toegekend; 
Gelet dat de heer Jean Claude Van Herrewege in uitvoering van artikel 52ter van het reglement van organisatie van 
de gemeentelijke vrijwillige brandweer recht heeft op de erkentelijkheidspremie berekend op 7 jaar 
dienstanciënniteit; 



Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om aan de heer Jean Claude Van Herrewege de 
ere-titel van brandweerman toe te kennen alsook de erkentelijkheidspremie; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 22 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art. 1 : Er wordt aan de heer Jean Claude Van Herrewege, geboren te Wetteren op 3 juli 1954, wonende te Brakel, 
Nieuwstraat 29, eervol ontslag verleend als brandweerman van de gemeentelijke vrijwillige brandweer met ingang 
van 1 augustus 2014 en hem de graad van ere-brandweerman toegekend. 
Art. 2 : Er wordt aan de heer Jean Claude Van Herrewege een erkentelijkheidspremie toegekend berekend volgens 7 
jaren dienstanciënniteit. De heer Jean Claude Van Herrewege zal door het college van burgemeester en schepenen 
uitgenodigd worden om zijn keuze overeenkomstig artikel 52ter van het reglement van organisatie van de 
gemeentelijke vrijwillige brandweer bekend te maken. 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 
- de betrokkene; 
- de dienstchef van de gemeentelijke vrijwillige brandweer. 
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 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
16 Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Bevordering tot korporaal. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 juni 2014 houdende de openverklaring van 2 functies van korporaal bij de 
gemeentelijke vrijwillige brandweer; 
Gelet dat de voormelde vacante betrekking bekend werd gemaakt overeenkomstig artikel 17 van voormeld reglement 
van organisatie; 
Gelet op de ingekomen kandidatuur : de heren Filip Thiel, Kendy Thiel en Thomas Lemmens; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 26 juni 2014 houdende de aanstelling van de leden van de examencommissie die 
instaat voor het afnemen van het bevorderingsexamen; 
Gelet dat volgens het proces-verbaal d.d. 5 juli 2014 van voormelde commissie alle voormelde kandidaten  geslaagd 
zijn in de bevorderingsproef; 
Gelet dat de heer Filip Thiel op het voormeld proces-verbaal als eerste gerangschikt staat; 
Gelet dat de heer Filip Thiel voldoet aan alle voorwaarden om bevorderd te worden tot korporaal; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Filip Thiel te bevorderen tot 
korporaal; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 22 ja-stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art. 1 : De heer Filip Thiel, geboren te Blankenberge op 19 juli 1966 , wonende te Brakel, Oorloge 2a, wordt met 
ingang van 1 oktober 2014 bevorderd tot korporaal bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer. 
Art. 2 : Er zal met de heer Filip Thiel een nieuw dienstnemingscontract worden afgesloten. 
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 
Marijn 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, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 



Afwezig: Fernand De Tant - Raadslid 
 
17 Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Bevordering tot korporaal. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 juni 2014 houdende de openverklaring van 2 functies van korporaal bij de 
gemeentelijke vrijwillige brandweer; 
Gelet dat de voormelde vacante betrekking bekend werd gemaakt overeenkomstig artikel 17 van voormeld reglement 
van organisatie; 
Gelet op de ingekomen kandidatuur : de heren Filip Thiel, Kendy Thiel en Thomas Lemmens; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 26 juni 2014 houdende de aanstelling van de leden van de examencommissie die 
instaat voor het afnemen van het bevorderingsexamen; 
Gelet dat volgens het proces-verbaal d.d. 5 juli 2014 van voormelde commissie alle voormelde kandidaten  geslaagd 
zijn in de bevorderingsproef; 
Gelet op onze beslissing van  heden houdende de bevordering tot korporaal van de heer Filip Thiel, vermeld als eerst 
gerangschikte kandidaat op het voormeld pv;  
Gelet dat de heer Kendy Thiel op het voormeld proces-verbaal als tweede gerangschikt staat vermeld; 
Gelet dat de heer Kendy Thiel voldoet aan alle voorwaarden om bevorderd te worden tot korporaal; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Kendy Thiel te bevorderen tot 
korporaal; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 22 ja-stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art. 1 : De heer Kendy Thiel, geboren te Rones op 15 augustus 1986 , wonende te Brakel, Meerbeekstraat 141, wordt 
met ingang van 1 oktober 2014 bevorderd tot korporaal bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer. 
Art. 2 : Er zal met de heer Kendy Thiel een nieuw dienstnemingscontract worden afgesloten. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


