Zitting van de Gemeenteraad van 16 maart 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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets – Secretaris

Afwezig:
De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
Financiën
01
Kerkfabriek Sint-Apollonia Elst. Rekening 2014. Advies.
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C.
D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, , M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier wordt beslist
gunstig advies uit te brengen voor de rekening 2014 op naam van de kerkfabriek Sint-Apollonia.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
02
Kerkfabriek Sint-Lambertus. Parike. Rekening 2014. Advies.
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C.
D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, , M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier wordt beslist
gunstig advies uit te brengen voor de rekening 2014 op naam van de kerkfabriek Sint-Lambertus.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
03
Kerkfabriek Sint-Marie. Everbeek beneden. Rekening 2014. Advies.
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C.
D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, , M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier wordt beslist
gunstig advies uit te brengen voor de rekening 2014 op naam van de kerkfabriek Sint-Marie.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
04
Kerkfabriek Sint-Martinus. Opbrakel.Rekening 2014. Advies.
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C.
D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, , M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier wordt beslist
gunstig advies uit te brengen voor de rekening 2014 op naam van de kerkfabriek Sint-Martinus.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
05
Kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden. Nederbrakel. Rekening 2014. Advies.
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C.
D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, , M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier wordt beslist
gunstig advies uit te brengen voor de rekening 2014 op naam van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-Banden.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
06
Kerkfabriek Sint-Sebastiaan Michelbeke. Rekening 2014. Advies.
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C.
D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, , M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier wordt beslist
gunstig advies uit te brengen voor de rekening 2014 op naam van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
07
Kerkfabriek Sint-Ursmarus. Zegelsem. Rekening 2014. Advies.
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C.
D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, , M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier wordt beslist
gunstig advies uit te brengen voor de rekening 2014 op naam van de kerkfabriek Sint-Ursmarus.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
08
Kerkfabriek Sint-Jozef. Everbeek boven. Rekening 2014. Advies.
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C.
D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de

raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, , M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier wordt beslist
gunstig advies uit te brengen voor de rekening 2014 op naam van de kerkfabriek Sint-Jozef.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Openbare Werken - Mobiliteit
09
Gebouwen. Buurthuis Opbrakel. Contract stookplaatsrenovatie.
Met eenparigheid van stemmen wordt het contract betreffende de stookplaatsrenovatie van het buurthuis te
Opbrakel goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
10
Gebouwen.Buurthuis Everbeek. Contract stookplaatsrenovatie.
Met eenparigheid van stemmen wordt het contract betreffende de stookplaatsrenovatie van het buurthuis
“Cordenuit” te Everbeek-beneden goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
11
Riolering Watermolenstraat. Offerte Farys voor relining rioleringsbuis thv
Watermolenstraat 82.
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van Farys betreffende de relining van de rioolbuis ter
hoogte van Watermolenstraat 82 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
12
Dorpskernvernieuwing. Bestek archeologisch vooronderzoek. Goedkeuring
lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het archeologisch
vooronderzoek op het Marktplein naar aanleiding van de dorpskernvernieuwing goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
13
Diverse wegeniswerken 2015. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze van de diverse wegeniswerken 2015
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
14
Secretariaat. Vaststelling van de toelagen en vergoedingen voor de leden van de
selectiecommissie georganiseerd door het college van burgemeester en schepenen.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende de vaststelling van de toelagen en
vergoedingen voor de leden van de selectiecommissie georganiseerd door het college van burgemeester en
schepenen goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
15
Secretariaat. Gemeentelijk reglement betreffende gebruik infoborden verenigingen.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke
infoborden goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
16
Gemeentelijke bibliotheek. Samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen. Jaarrekening
2014.
Met éénparigheid van stemmen worden het ontwerp van lastvoorwaarden en de gunningswijze betreffende XX
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
17
Gemeentelijke bibliotheek. Samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen. Actieplan en
begroting 2015.
Met eenparigheid van stemmen wordt het actieplan en begroting 2015 op naam van het samenwerkingsverband
Vlaamse Ardennen goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Financiën
18
Lening 2015. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
Raadslid L. Bauwens herhaalt de visie van zijn fractie op de organisatie van de lokale politie in Brakel maar stelt
dat de NVA zal meestemmen gelet op het gegeven dat het politiegebouw in opbouw is en dit dient afgewerkt te
worden.
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en wijze van gunnen betreffende de lening 2015
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
19
Samenwerkingsverbanden. FINGEM. Opname kredieten korte en middellange termijn in
het kader van het thesauriebewijzenprogramma bij Belfius NV.
Fractieleider N. Morreels verklaart dat de CD&V zich zal onthouden; dit gelet op de bestemming van de
voorgestelde opname van kredieten en dit voor projecten waar in het verleden de CD&V zich ook heeft over
onthouden.
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 6 onthoudingen
vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez wordt de
opname van kredieten korte en middellange termijn in het kader van het thesauriebewijzenprogramma bij Belfius
NV goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
20
ICT. Aansluiting bij opdrachtencentrale Vlaamse overheid betreffende aankoop diverse
ICT-producten.

Met eenparigheid van stemmen wordt de aansluiting bij de opdrachtencentrale Vlaamse overheid betreffende
aankoop diverse ICT-producten goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Hierop worden mondelinge vragen gesteld door:
1° Fractieleider N. Morreels betreffende de start der werken van vernieuwing van het Mijnwerkerspad
2° Raadslid K. Wattez betreffende de verklaring op naam van de burgemeester wnd. betreffende een mogelijke
verhoging van de tarieven voor restfracties op het gemeentelijk containerpark en de verklaring van de schepen
belast met openbare werken op het gebruik van klinkers naar aanleiding van de dorpskernvernieuwing; als reactie
op een verklaring van de Fietsersbond
3° Raadslid Y. Beeckman betreffende de timing van uitbetaling van subsidies aan verenigingen.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Aanwezig:

Voorzitter
Alexander De Croo

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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris

Afwezig:
01
Dagorde: Kerkfabriek Sint-Apollonia Elst. Rekening 2014. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
meerbepaald artikel 55;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Apollonia Elst afsluit met een overschot op
het exploitatiebudget van € 6.187,94;
Overwegende dat het investeringsbudget 2014 in evenwicht is;
Overwegende dat de kastoestand op 31 december 2014 bijgevolg € 6.187,94 bedraagt;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
18 ja stemmen
5 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw-voorzitter;
Besluit:
Art. 1: De raad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Apollonia Elst;
Art. 2: Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur en aan
de kerkfabriek.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
02
Dagorde: Kerkfabriek Sint-Lambertus. Parike. Rekening 2014. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
meerbepaald artikel 55;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Lambertus Parike afsluit met een overschot
op het exploitatiebudget van € 3.704,43;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Lambertus Parike afsluit met een overschot
op het investeringsbudget van € 5.746,14;
Overwegende dat de kastoestand op 31 december 2014 bijgevolg € 9.450,57 bedraagt;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
18 ja stemmen
5 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw-voorzitter;
Besluit:
Art. 1: De raad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint- Lambertus Parike;
Art. 2: Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur en aan
de kerkfabriek.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
03
Dagorde: Kerkfabriek Sint-Marie. Everbeek beneden. Rekening 2014. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
meerbepaald artikel 55;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Marie Everbeek beneden afsluit met een
overschot op het exploitatiebudget van € 20.356,60;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Marie Everbeek beneden afsluit met een
overschot op het investeringsbudget van € 3.961,12;
Overwegende dat de kastoestand op 31 december 2014 bijgevolg € 24.317,72 bedraagt;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
18 ja stemmen
5 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw-voorzitter;
Besluit:
Art. 1: De raad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint Everbeek beneden;
Art. 2: Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur en aan
de kerkfabriek.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,

Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
04
Dagorde: Kerkfabriek Sint-Martinus. Opbrakel.Rekening 2014. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
meerbepaald artikel 55;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus Opbrakel afsluit met een overschot
op het exploitatiebudget van € 7.144,73;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Lambertus Parike afsluit met een
investeringsbudget in evenwicht;
Overwegende dat de kastoestand op 31 december 2014 bijgevolg € 7.144,73 bedraagt;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
18 ja stemmen
5 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw-voorzitter;
Besluit:
Art. 1: De raad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus Opbrakel;
Art. 2: Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur en aan
de kerkfabriek.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
05
Dagorde: Kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden. Nederbrakel. Rekening 2014. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
meerbepaald artikel 55;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel afsluit met
een overschot op het exploitatiebudget van € 20.354,96;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel afsluit
met een tekort op het investeringsbudget van € - 3.707,41;
Overwegende dat de kastoestand op 31 december 2014 bijgevolg € 16.647,55 bedraagt;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
18 ja stemmen
5 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw-voorzitter;
Besluit:
Art. 1: De raad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden
Nederbrakel;
Art. 2: Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur en aan
de kerkfabriek.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
06
Dagorde: Kerkfabriek Sint-Sebastiaan Michelbeke. Rekening 2014. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
meer bepaald artikel 55;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan Michelbeke afsluit met een
overschot op het exploitatiebudget van € 14.975,56;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan Michelbeke afsluit met een
overschot op het investeringsbudget van € 9050,80;
Overwegende dat de kastoestand op 31 december 2014 bijgevolg € 24.026,36 bedraagt;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
18 ja stemmen
5 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw-voorzitter;
Besluit:
Art. 1: De raad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan Michelbeke;
Art. 2: Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur en aan
de kerkfabriek.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
07
Dagorde: Kerkfabriek Sint-Ursmarus. Zegelsem. Rekening 2014. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
meer bepaald artikel 55;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus Zegelsem afsluit met een
overschot op het exploitatiebudget van € 11.468,81;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus Zegelsem afsluit met
investeringsbudget in evenwicht;
Overwegende dat de kastoestand op 31 december 2014 bijgevolg € 11.468,81bedraagt;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
18 ja stemmen
5 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw-voorzitter;
Besluit:
Art. 1: De raad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus Zegelsem;
Art. 2: Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur en aan
de kerkfabriek.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
08
Dagorde: Kerkfabriek Sint-Jozef. Everbeek boven. Rekening 2014. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
meer bepaald artikel 55;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Jozef Everbeek boven afsluit met een
overschot op het exploitatiebudget van € 6.690,15;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Jozef Everbeek boven afsluit met een
investeringsbudget in evenwicht;
Overwegende dat de kastoestand op 31 december 2014 bijgevolg € 6.690,15bedraagt;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
18 ja stemmen
5 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw-voorzitter;
Besluit:
Art. 1: De raad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Jozef Everbeek boven;
Art. 2: Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur en aan
de kerkfabriek.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
09
Dagorde: Gebouwen. Buurthuis Opbrakel. Contract stookplaatsrenovatie.
Overwegende dat de gemeenteraad op 7 februari 2011 de kaderovereenkomst energiediensten lokale besturen
met Intergem goedkeurde;
Overwegende dat de kaderovereenkomst voorziet in een beheersoverdracht voor energiediensten voor de
gemeente Brakel;
Overwegende dat Intergem de noodzakelijke overheidsopodracht zal voeren conform de wet op de
overheidsopdrachten
Overwegende dat de stookplaatsrenovatie van het buurthuis te Opbrakel binnen deze overeenkomst past;
Overwegende dat op basis daarvan een ontwerpcontract wordt voorgelegd ter goedkeuring;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht”stookplaatsrenovatie buurthuis te Opbrakel” wordt geraamd op €
40.601,55 inclusief btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2015;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen houdende de goedkeuring van
het ontwerpcontract “stookplaatsrenovatie buurthuis te Opbrakel”;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;

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 : De raad keurt de overeenkomst “stookplaatsrenovatie buurthuis te Opbrakel”, in bijlage bij dit besluit,
goed.
Art.2 : De opdracht “stookplaatsrenovatie buurthuis te Opbrakel” wordt gegund aan de opdrachthoudende
vereniging Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. De opdrachthoudende vereniging Eandis voert de
opdracht uit conform kaderovereenkomst energiediensten voor lokale besturen en aan de projectovereenkomst
“stookplaatsrenovatie buurthuis te Opbrakel” te ondertekenen.
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,

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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
10
Dagorde: Gebouwen.Buurthuis Everbeek. Contract stookplaatsrenovatie.
Overwegende dat de gemeenteraad op 7 februari 2011 de kaderovereenkomst energiediensten lokale besturen
met Intergem goedkeurde;
Overwegende dat de kaderovereenkomst voorziet in een beheersoverdracht voor energiediensten voor de
gemeente Brakel;
Overwegende dat Intergem de noodzakelijke overheidsopodracht zal voeren conform de wet op de
overheidsopdrachten
Overwegende dat de stookplaatsrenovatie van het buurthuis te Everbeek binnen deze overeenkomst past;
Overwegende dat op basis daarvan een ontwerpcontract wordt voorgelegd ter goedkeuring;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht”stookplaatsrenovatie buurthuis te Everbeek” wordt geraamd op €
17.593,40 inclusief btw;
Overwegende dat de uitgave voor de vervanging van de boiler buurthuis te Everbeek” wordt geraamd op €
5.188,48 inclusief btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2015;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen houdende de goedkeuring van
het ontwerpcontract “stookplaatsrenovatie buurthuis te Everbeek”;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
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 : De raad keurt de overeenkomst “stookplaatsrenovatie buurthuis te Everbeek” inclusief de vervanging van
de boiler, in bijlage bij dit besluit, goed.
Art.2 : De opdracht “stookplaatsrenovatie buurthuis te Everbeek” wordt gegund aan de opdrachthoudende
vereniging Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. De opdrachthoudende vereniging Eandis voert de
opdracht uit conform kaderovereenkomst energiediensten voor lokale besturen en aan de projectovereenkomst
“stookplaatsrenovatie buurthuis te Everbeek” te ondertekenen.
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,

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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
11

Dagorde: Riolering Watermolenstraat. Offerte Farys voor relining rioleringsbuis thv
Watermolenstraat 82.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot de zuiveringsdivisie
van TMVW en dit vanaf 01 mei 2005;
Gelet op de verzakking over de volledige breedte van de weg t.h.v. Watermolenstraat 82;
Overwegende dat bij een inspectie van de riolering t.h.v. Watermolenstraat 82 een beschadiging werd vastgesteld
van de rioleringsinfrastructuur;
Gelet op het voorstel van Farys, onze rioolbeheerder, om de riolering te herstellen via een relining, raming op €
12.000 (exclusief herstel van de wegenis);
Kennisnemend van de meetstaat van Farys, zijnde :
-reiningen van riolering
-plaatsen van liner in riolering
-bekleden van inspectieputten met vezel versterkte epoxy, totaal geraamd op € 12.000;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze opdracht aan Farys toe
te kennen;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de nieuwe gemeenteweg;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De opdracht tot de herstelling van de riolering via relining t.h.v. Watermolenstraat 82, totaal geraamd op €
12.000 wordt toegewezen aan Farys.

Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Farys, aan de financieel beheerder en aan de
financiële dienst van onze gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de raad,

Op last :
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
12

Dagorde: Dorpskernvernieuwing. Bestek archeologisch vooronderzoek. Goedkeuring
lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Dorpskernvernieuwing. Archeologisch onderzoek.” werd
gegund aan SOLvA, Zuid III Industrielaan 2 te 9320 Erembodegem;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 274 werd opgesteld door de ontwerper,
SOLvA, Zuid III Industrielaan 2 te 9320 Erembodegem;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 55.000,00 incl. btw (0% 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
2240000/GRO/0200 (actie 2015140103/2015140560) 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, §
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. 2015/013 en de raming voor de opdracht
“Dorpskernvernieuwing. Archeologisch onderzoek.”, opgesteld door de ontwerper, SOLvA, Zuid III Industrielaan 2
te 9320 Erembodegem. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 55.000,00 incl. btw (0%
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.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
13

Dagorde: Diverse wegeniswerken 2015. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van
gunnen.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Diverse wegenwerken 2015” een bestek met nr. 2015/016 werd
opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 163.343,79 excl. btw of € 197.645,99 incl.
21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op budgetcode
2240000/GRO/0200 (actie 2015140111/2015140569) 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 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 bestek met nr. 2015/016 en de raming voor de opdracht “Diverse
wegenwerken 2015”, 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 € 163.343,79 excl. btw of € 197.645,99 incl. 21% btw.
Art.3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de raad,

Op last :
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, Marie-Jeanne De Temmerman,

Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
14

Dagorde: Secretariaat. Vaststelling van de toelagen en vergoedingen voor de leden van
de selectiecommissie georganiseerd door het college van burgemeester en schepenen.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42;
Gelet op de gemeentelijke rechtspositieregeling, artikel 18, §2;
Overwegende dat voornoemd artikel 18, §2 stelt dat de aanstellende overheid de leden van de selectiecommissie
aanstelt;
Overwegende dat het de gemeenteraad is die de toelagen en vergoedingen voor de leden van de
selectiecommissie dient te bepalen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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 besluit dd. 3 april 2000 op naam van de gemeenteraad betreffende “Vaststelling vergoeding leden
examencommissies voor de aanwerving van gemeente- en brandweerpersoneel. Aanpassing raadsbesluit dd. 22
september 1980” wordt opgeheven.
Artikel 2: Dit besluit is van toepassing op die selectieprocedures waarbij door het college van burgemeester en
schepenen een selectiecommissie dient te worden aangesteld.
Artikel 3: De leden van de selectiecommissie die geen deel uitmaken van het gemeentepersoneel ontvangen
onderstaande vergoedingen:
§1 Bijeenkomsten van de selectiecommissie: bedrag per gestart uur: 25 euro
§2 Verbeteren van de schriftelijke examenwerken: 10 euro per werk
§3 Voorbereiding van de examenvragen en diverse opgaven: 50 euro forfaitair
§4 De vergoeding voor verplaatsingskosten wordt berekend overeenkomstig hoofdstuk V van de gemeentelijke
rechtspositieregeling (de vergoeding voor reis- en verblijfkosten).
Artikel 4: Het gemeentelijk personeel dat deelneemt aan de werkzaamheden van de selectiecommissie heeft recht
op de toelagen/compensaties overeenkomstig de gemeentelijke rechtspositieregeling.
Artikel 5: Dit reglement is van toepassing op de lopende en toekomstige selectieprocedures bij 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
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
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Dagorde: Secretariaat. Gemeentelijk reglement betreffende gebruik infoborden
verenigingen.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 2 en 42;
Gelet op het ontwerp van reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke infoborden;
Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepen tot goedkeuren van het ontwerp van
reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke infoborden;
Gelet op de stemming waar 23 raadsleden aan deelnemen en die als uitslag heeft:
23 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Art. 1: Het gemeentebestuur stelt gemeentelijke rasters, waarop infopanelen kunnen worden bevestigd, ter
beschikking van de hierna opgesomde organisaties:
1° Met het gemeentebestuur gelieerde diensten en organisaties
2° Brakelse verenigingen aangesloten bij één van de Brakelse gemeentelijke adviesraden
3° Brakelse instellingen uit de socio-culturele sector, onderwijsinstellingen,…
4° Verenigingen en instellingen van buiten Brakel, die activiteiten in Brakel organiseren

Art 2: Deze gemeentelijke inforasters staan opgesteld op gemeentelijke eigendom in:
1° Nederbrakel: groenperk hoek Beekstraat/Watermolenstraat (2 zijden)
2° Nederbrakel: parking Tirse (2 zijden)
3° Nederbrakel: ingang gemeentelijke sport- en jeugdcentrum (2 zijden)
4° Parike: ter hoogte van het kerkhof langsheen de Steenweg (2 zijden)
5° Everbeek-boven: ter hoogte van de gemeenteschool
6° Opbrakel: ter hoogte van de kerk (2 zijden)
7° Elst: ter hoogte van het speelplein in de Lepelstraat (2 zijden)
Deze inforasters zijn voorzien van de mogelijkheid om infopanelen te bevestigen voor de aankondiging van
activiteiten of publieke informatie.
Art. 3: De aanvrager kan ervoor opteren om op 1 of meerdere rasters infopanelen te laten aanbrengen. Op elk
inforaster kan er echter maar 1 infopaneel per kant opgehangen worden.
Art. 4: De infopanelen kunnen enkel gebruikt worden voor de aankondiging van:
1° Publieke informatie of boodschappen
2° Publieke socio-culturele, jeugd- en sportactiviteiten die worden georganiseerd op het grondgebied van de
gemeente
Art. 5: Uitgesloten zijn activiteiten:
1° met winstoogmerk door vennootschappen
2° sportwedstrijden in een reguliere competitie
3° privéfeesten
4° schoolfeesten
5° familiefeesten
6° het louter organiseren van eetfestijnen
7° activiteiten met een religieus, filosofisch, promotioneel, politiek of commercieel karakter.
Art. 6: De aanvragen worden behandeld volgens datum van aanvraag. Het indienen van een aanvraag kan ten
vroegste 8 weken op voorhand.
Bij iedere aanvraag zal een voorbeeld van hoe het infopaneel er zal uitzien gevoegd worden.
Indien het aantal aanvragen de beschikbare ruimte overstijgt, zal gebruik gemaakt worden van onderstaande
volgorde:
1° Gemeentelijke informatie of activiteiten
2° Informatie of activiteiten van verenigingen en organisaties verwant met de gemeente
3° Jaarlijks terugkerende activiteiten
4° Informatie van Brakelse verenigingen of organisaties
Art. 6: Het College van Burgemeester en Schepenen beoordeelt de relevantie van de vragen en kan deze
weigeren. Het College van Burgemeester en Schepenen houdt zich het recht voor om het toegestane gebruik op
elk ogenblik éénzijdig te herroepen.
Art. 7: De aanvragers dienen zelf in te staan voor de aanmaak, aankoop, opslaan, plaatsen en verwijderen van de
infopanelen.
Art. 8: De infopanelen dienen vervaardigd te zijn uit waterbestendige houten of kunststof plaat van 10 mm dik, 40
of 60 cm hoog en 120 cm breed.
Ter bevordering van de leesbaarheid geniet het de voorkeur de panelen te voorzien van een wit (geschilderde)
basisachtergrond en zwarte of gekleurde belettering. Deze belettering kan gebeuren door middel van professionele
kleefletters, of kan handgeschilderd zijn (ordentelijk, symmetrisch en bij voorkeur met sjablonen). Het opkleven
van affiches of andere materialen die gemakkelijk kunnen loskomen is verboden.
De infopanelen dienen opgehangen te worden met behulp van plastic bevestigingsstrips. Dit minstens in iedere
hoek van het paneel.
Art. 9: De infopanelen mogen ten vroegste 4 weken voor de activiteit opgehangen worden.
De infopanelen dienen in de week volgend op de week waarin de activiteit is doorgegaan verwijderd te worden.
Art. 10: Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor het opschrift van de infopanelen en kan op geen
enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of schade aan de infopanelen veroorzaakt door
weersinvloeden, beschadiging van derden.
Art. 11: De bepalingen van dit reglement treden in werking vanaf 1 april 2015 en vervangen het reglement
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21 oktober 2013.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,

Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
16

Dagorde: Gemeentelijke bibliotheek. Samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen.
Jaarrekening 2014.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20/12/2004 betreffende toetreding tot de Interlokale Vereniging Vlaamse
Ardennen;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20/12/2004 betreffende de goedkeuring van de statuten van de voormelde
vereniging;
Gelet dat de jaarrekeningen van de voormelde Vereniging dienen goedgekeurd te worden door de aangesloten
gemeenten;
Gelet op de door de voormelde Vereniging ingediende jaarrekening 2014;
Gelet dat de jaarrekening 2014 sluit met een tekort van 122,16 euro;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde rekening goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1: De jaarrekening 2014 met bijhorend jaarverslag, van de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen wordt
goedgekeurd.
Art.2: Afschrift van de beslissing zal toegestuurd worden aan de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
17

Dagorde: Gemeentelijke bibliotheek. Samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen.
Actieplan en begroting 2015.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20/12/2004 betreffende de toetreding tot de Interlokale Vereniging Vlaamse
Ardennen;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20/12/2004 betreffende de goedkeuring van de statuten van de voormelde
vereniging;
Gelet dat de actieplannen en de begrotingen van de voormelde Vereniging dienen goedgekeurd te worden door de
aangesloten gemeenten;
Gelet op de door de voormelde Vereniging ingediende actieplan en begroting 2015;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde begroting en actieplan goed
te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1: De begroting 2015 en het actieplan van de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen worden goedgekeurd.
Art.2: Afschrift van de beslissing zal toegestuurd worden aan de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen.
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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
18
Dagorde: Lening 2015. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
DE RAAD;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Lening ter financiering van de politiekazerne” een bestek met nr.
2015/017 werd opgesteld door de Financiële dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 200.000,00 incl. 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
6500100/AF/0040 (actie 2015140027/2015141203) van de gewone 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 €
207.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 06);
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. 2015/017 en de raming voor de opdracht “Lening ter
financiering van de politiekazerne”, opgesteld door de Financiële dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt € 200.000,00 incl. 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 ;
Op last :
De Secretaris,
De Voorzitter,

Get. Jürgen DE METS

Get. 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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. FINGEM. Opname kredieten korte en middellange
termijn in het kader van het thesauriebewijzenprogramma bij Belfius NV.

DE RAAD;
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;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op budgetcode
6500100/AF/0040 (actie 2015140027/2015141203) van het exploitatiebudget;
Overwegende dat de gemeente een beroep wenst te doen op het thesauriebewijzenprogramma van Fingem ter
financiering van investeringen;
Overwegende dat de gemeente zich borggesteld heeft ten opzichte van Belfius NV voor een bedrag van €
4.500.000 voor financiering van investeringen;
Overwegende dat dit krediet kan opgenomen worden in de vorm van multi termpaper en ook kan verminderd
worden in functie van de liquiditeitsbehoefte, en zodoende maximale flexibiliteit mogelijk maakt tegen een scherpe
rentevoet;
Overwegende dat bij de opname van dit krediet een flexibele besluitvorming vereist is, is het aangewezen om de
aanwending binnen de kredietlijn van € 4.500.000, te delegeren naar het college van burgemeester en de
financieel beheerder;
Gelet op de stemming die volgende uitslag geeft:
17 ja stemmen
6 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De raad beslist om in het kader van het thesauriebewijzenprogramma van Fingem maximaal € 4.500.000
kredieten op te nemen onder de vorm van een multi-termprogramma. De effectieve opname van deze kredieten
zal in functie van de liquiditeitspositie gebeuren.
Art.2 : De nodige kredieten worden voorzien in de meerjarenplanning en het budget onder volgende budgetcodes
:
Intresten 6500100/AF/0040
Aflossingen 4233000/AF/0040
Opname kredieten 1733000/AF/0040
Art.3 : De raad delegeert, tot nader order, de bevoegdheid om dit krediet te beheren aan het college van
burgemeester en schepenen en de financieel beheerder;
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de Raad ;
Op last :
De Secretaris,
De Voorzitter,

Get. Jürgen DE METS

Get. 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, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
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Dagorde: ICT. Aansluiting bij opdrachtencentrale Vlaamse overheid betreffende aankoop
diverse ICT-producten.

De Gemeenteraad;
Gelet op:

artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet (of artikel 57,§3 of 58 GD);

de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 4° en 15 van de wet van 15 juni
2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot gunning via een beperkte
offerteaanvraag van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop diverse ICT-Producten
ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen”;

de in uitvoering van deze beslissing door de ICT-manager goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid:
o de selectieleidraad waar het stelt in punt 2.1: “De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op:

enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 2.3.1 bedoelde entiteiten);

anderzijds ook als aankoop/opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15
juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten voor de in 2.3.2 vermelde aanbestedende overheden welke krachtens
artikel 15 van de voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen”
o de selectieleidraad waar het stelt in punt 2.3.2 : “Klanten die geen deel uitmaken van het Bestuur:
(…)

lokale en provinciale besturen zoals hierna omschreven:

de gemeenten en de districten;

de provincies;

de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen
zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de
helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de
financiering voor haar rekening neemt;

de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december
1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals geregeld in
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de
verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008;
o Het Basiscontract waar het stelt (punt 6): “Het Bestuur oefent de overkoepelende leiding van en het
overkoepelend toezicht op de uitvoering van de opdracht uit, terwijl een Klant enkel de leiding van en
het toezicht op de uitvoering van een door die Klant geplaatste Werkaanvraag uitoefent. In de
Overeenkomst wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen”;
o Het Basiscontract waar het stelt (punt 1): “De entiteiten binnen het hoger vermelde klantenbereik (zie
rubriek “4 Klantenbereik”) kunnen vrij afnemen van deze Overeenkomst, maar blijven ook volledig vrij
om deze diensten ook via andere kanalen af te nemen (non-exclusiviteit voor de ICT-Dienstverlener)”;
o de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 waarbij voornoemde opdracht wordt
gegund aan RealDolmen NV met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42.
Overwegende hetgeen volgt:

De voornoemde opdracht van de Vlaamse Gemeenschap “Aankoop diverse ICT-Producten ten behoeve van de
Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen” is een raamovereenkomst met één dienstverlener en de
Vlaamse Gemeenschap treedt hierbij op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,4° en 15 van de wet
van 15 juni 2006;

De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de opdrachtencentrale
gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;

Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om volgende redenen:
o de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-Producten voldoen aan de behoefte van het bestuur;
o het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent;
o de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake de aankoop van diverse
ICT-Producten door aanbestedende overheden;

De gemeente is niet verplicht tot afname van diensten;

De nodige budgetten zijn beschikbaar.
Besluit:
Artikel 1
De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor aankoop van diverse ICTProducten aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van diverse ICT-Producten ten behoeve van de
Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen” (Bestek nr. e-IB-2013-086).
Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
Namens de raad,

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

