
Zitting van de Gemeenteraad van 16 september 2013 

 
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, 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: Lieven Bauwens – Raadslid 
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 
Fractieleider J. Haegeman laat raadslid L. Bauwens verontschuldigen. 
Openbare zitting: 
Secretariaat 
01 Burgerzaken. Besluit college van burgemeester en schepenen betreffende aankoop 

biometrische packs overeenkomstig art. 157 Gemeentedecreet en bekrachtigen 
overeenkomst met de FOD IBZ. 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende 
de aankoop van biometrische packs en bekrachtigt de overeenkomst met de FOD IBZ. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
02 Gemeentelijk onderwijs. Vaststelling 12 lestijden buiten het gesubsidieerd lestijdenpakket 

voor het schooljaar 2013-2014. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het vaststellen van 12 lestijden buiten het gesubsidieerd leestijdenpakket voor 
het schooljaar 2013-2014 goedkeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
03 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 1 functie van 1ste sergeant. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het openverklaren van één functie van eerste sergeant goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
04 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Retributie prestaties. 
Fractieleider N. Morreels stelt dat de CD&V-fractie zich zal onthouden gelet op de verhoging van bepaalde tarieven. 
Met 16 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, Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. 
Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, wordt het voorstel van retributiereglement betreffende de 
gemeentelijke vrijwillige brandweer goedgekeurd. 
05 Gemeenteraad. Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Goedkeuring. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
06 Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Invoeren parkeerplaatsen andersvaliden op het 

grondgebied Brakel. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van 
parkeerplaatsen voor andersvaliden goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
07 Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Woonwijken Noordhoek, Sint-Pieterswijk, 

Nederstenkouter en Veldstraat, Edgard Tinelstraat, Hovendaal, Peperendaalwijk, 
Vierschaar en Ruiterij. Zonale invoering van snelheidsbeperking, verbod doorgaand 
verkeer en parkeerregeling 30km/u. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van aanvullend verkeersreglement betreffende “Woonwijken 
Noordhoek, Sint-Pieterswijk, Nederstenkouter en Veldstraat, Edgard Tinelstraat, Hovendaal, Peperendaalwijk, 
Vierschaar en Ruiterij. Zonale invoering van snelheidsbeperking, verbod doorgaand verkeer en parkeerregeling 
30km/u” goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
08 OCMW. Jaarrekening dienstjaar 2012. 
Raadslid F. De Tant trekt de aandacht op: 
1° de stijging van de tussenkomst met 10% 
2° de tussenkomst voor de strijkwinkel en de afwezigheid van cijfers voor vorige jaren 
3° de grote schommelingen inzake liquide middelen – vlottende activa 
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening dienstjaar 2012 op naam van het OCMW. 
09 Reglement “Toelage voor poetsdiensten”. Opheffing. 
Raadslid F. De Tant legt een voorstel tot aanpassing van het bedrag voor.  Met 16 nne 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, Y. Beeckman en  6 ja-stemmen vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, 
L. Braeckman, K. Wattez wordt het voorstel verworpen. 
Met 16 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, Y. Beeckman en  6 nee-stemmen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. 
Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez wordt het besluit van de gemeenteraad dd. 26 april 2010 
betreffende de toelage voor poetsdiensten opgeheven. 
10 Samenwerkingsverbanden. Intergem. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 19 

december 2013. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en 
bepalen mandaat. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering dd. 19 december 2013 goed te keuren. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgeven stem uit. 
11 Samenwerkingsverbanden. Intergem. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 19 

december 2013. Goedkeuring agenda. 



Fractieleider J. Haegeman verwijst hier naar de visie van zijn fractie zoals in het recente verleden meegedeeld 
betreffende de aanstellingen in gemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
Met eenparigheid van stemmen worden raadslid M. De Pessemier en schepen H. De Clercq aangesteld als 
gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering op naam van 
Intergem dd. 19 december 2013. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Openbare Werken - Mobiliteit 
12 Asfalteringswerken - dienstjaar 2013 - deel 2. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
Fractieleider N . Morreels betreurt het feit dat deze opdracht niet opgenomen werd in de eerste lijst van asfalteringen 
2013. Raadslid Y. Beeckman trekt de aandacht op de noodzaak tot het aanpassen van de roosters op Fayte naar 
aanleiding van recente asfalteringswerken. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze van de asfalteringswerken dienstjaar 
2013/2 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
13 B.P.A. 3 “Centrum 2”. Aanleg wegenis en parking. Aanbestedingsdossier. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het besluit van de gemeenteraad dd. 24 juni 2013 ingetrokken en worden de 
lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de aanleg van wegenis en parking op BPA 3, centrum 2 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
14 Diverse wegenwerken - dienstjaar 2012. Verrekening 1. Goedkeuring. 
Met eenparigheid van stemmen wordt verrekening 1 van de diverse wegenwerken dienstjaar 2012 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
15 Drinkwaternet. Aanpassingswerken Kimpestraat. Goedkeuring. 
Met eenparigheid van stemmen worden de aanpassingswerken van het drinkwaternet in de Kimpestraat goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
16 Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp 

dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en TMVW. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel van dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en de TMVW 
betreffende de onteigeningen voor het rioleringsdossier fietspad Ronsesestraat goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
17 Gebouwen. Pastorij te (ex-)Zegelsem. Verkoop. 
Raadslid F. De Tant trekt de aandacht op de nood aan het uitwerken van een regeling voor de uitgang van het 
gebouw op het kerkhof. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de openbare verkoop van de pastorij te (ex-) Zegelsem goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
18 Investeringen. Aankoop van 2 schuilhuisjes. Beslissing. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de aankoop van twee schuilhuisjes goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
19 Investeringen. School Parike. Aankoop van een digitaal touchscreen. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de aankoop van een 
digitaal touchscreen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
20 Molenbeek. Oeverversteviging thv Abeelpad. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte overgemaakt door de TMVW-AquaRio goedkeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
21 Samenwerkingsverbanden. Intergem. Vernieuwen openbare verlichting St.-

Martensstraat. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het vernieuwen van de openbare verlichting in de Sint-Martensstraat 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
22 Samenwerkingsverbanden. Solva. Ambachtelijke zone. Mandaat tot starten proces met 

het oog op ontwikkeling braakliggende percelen. 
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist SOLVA het mandaat te geven met het oog op het starten van een 
dialoog met het oog op het verwerven en/of ontwikkelen van de braakliggende percelen op de ambachtelijke zone. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Hierop worden mondelinge vragen gesteld door: 
1° Fractieleider N . Morreels betreffende het reglement op het gebruik van de gemeentelijke infoborden 
2° Raadslid K. Wattez betreffende: 

a) Het aantal begeleiders in het IBO 
b) B) de impact van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen voor de bestaande 

tewerkstelling binnen jeugdhuis Alfa 
3° Raadslid Y. Beeckman betreffende: 

a) De openbare verlichting te Fayte 
b) Het wegnemen van een verkeersspiegel te Fayte 
c) De uitgevoerde werk te Fayte 88 

4° Raadslid L. Braeckman betreffende: 
a) De communicatie naar de inwoners in het centrum van Nederbrakel in verband met de Primus Classic 
b) Het afsluiten van uitrit van het Marktplein naar aanleiding van de werken aan de kerk 

5° Fractieleider J. Haegeman betreffende de stand van zaken betreffende het totaalproject “De Rijdt” en in de marge 
waarvan hij meedeelt dat gunstig gevolg zal verleent worden op de vraag van de gemeente met het oog op het 
vrijwaren van de subsidies voor dit project. 

 
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 

 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
 



Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
01 Dagorde: Burgerzaken. Besluit college van burgemeester en schepenen betreffende 

aankoop biometrische packs overeenkomstig art. 157 Gemeentedecreet en bekrachtigen 
overeenkomst met de FOD IBZ. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 157; 
Gelet op het schrijven dd. 5 juli 2013 op naam van de FOD IBZ; 
Overwegende dat paspoorten en de verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen biometrisch worden; 
Overwegende dat de gemeente Brakel aanspraak kan maken op twee biometrische packs; 
Overwegende dat de opstart voor de gemeente Brakel voorzien is voor 14 oktober 2013; 
Overwegende dat in het budget 2013 geen krediet is ingeschreven voor de aankoop van biometrisch packs; 
Gelet op de beslissing dd. 8 juli 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig 
artikel 157 Gemeentedecreet betreffende : 
1° De aankoop van twee biometrische packs “Bio-kit basis” voor een bedrag van 10.077,94 euro incl. btw en een 
gemeentelijk aandeel van 2.176,83 euro excl. btw wordt gegund aan CEVI, Bisdomplein 3, 9000 Gent. 
2° Een onderhoudscontract voor 5 jaar voor een bedrag van 953.78 euro incl. btw wordt gegund aan CEVI, 
Bisdomplein 3, 9000 Gent. 
3° Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst “Overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente 
Brakel betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische 
paspoorten aan Belgische burgers”. 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in haar beslissing dd.  8 juli 2013 stelt: 
“Overwegende dat het voorzien van de vereiste kredieten via een budgetwijziging op de eerstkomende gemeenteraad 
de opstart van het biometrieproject vertraging zou laten oplopen; 
Overwegende dat het college de mening is toegedaan dat zo snel mogelijk moete kunnen gestart worden met de 
voorbereidingen van de installatie van de twee biometriepacks en in het licht hiervan art. 157 van het 
Gemeentedecreet wenst toe te passen; 
Overwegende dat CEVI over een erkenning beschikt door de algemene directie instellingen en bevolking van de FOD 
IBZ;” 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit dd. 8 juli 2013 op naam van het college van burgemeester 
en schepenen betreffende de gunning van twee biometrische packs “Bio-to-kit basis” voor een bedrag van 10.077,94 
euro, incl. btw en een gemeentelijk aandeel van 2.176,83 euro excl. btw en een onderhoudscontract voor 5 jaar voor 
een bedrag van 953,78 euro incl. btw aan CEVI, Bisdomplein 3, 9000 Gent. 
Artikel 2: De gemeenteraad beslist de overeenkomst “Overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente 
Brakel betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische 
paspoorten aan Belgische burgers” te bekrachtigen. 
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° De financiële dienst van de gemeente Brakel 
2° FOD Binnenlandse Zaken, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel 
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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
02 Dagorde: Gemeentelijk onderwijs. Vaststelling 12 lestijden buiten het gesubsidieerd 

lestijdenpakket voor het schooljaar 2013-2014. 
Gelet op het decreet basisonderwijs; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het schrijven d.d. 9 april 2013  van het ministerie van onderwijs betreffende de personeelsformatie van het 
gemeentelijk onderwijs schooljaar 2013-2014; 
Gelet dat in voormeld schrijven het aantal gesubsidieerde lestijden werd vastgesteld waarop onze gemeenteschool 
aanspraak maakt voor het schooljaar 2013-2014 :  lestijden kleuteronderwijs en  lestijden lager onderwijs, 



Gelet op het schrijven 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 het voorstel om 12 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 positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art. 1 : Er worden aan de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 2013-2014, 12 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 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc 
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
03 Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 1 functie van 1ste 

sergeant. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het organiek reglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer; 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 24 juni 2013 betreffende de bevordering van de 1ste sergeant tot sergeant-majoor bij 
de gemeentelijke vrijwillige brandweer; 
Gelet dat door voorgemelde bevordering er 1 functie van 1ste sergeant is vacant geworden vanaf 1 juli 2013; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde functie open te verklaren; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 22 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT: 
Enig artikel : Er wordt met ingang van heden 1 functie van 1ste sergeant bij de gemeentelijke brandweer open 
verklaard.  
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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
04 Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Retributie prestaties. 
Gelet op de nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de artikelen 42 § 3, eerste lid en 43 §2,15° van het Gemeentedecreet; 
Gelet op artikel 94 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 26 september 2011 betreffende het reglement op de retributies prestaties 
gemeentelijke vrijwillige brandweer; 
Gelet  op het raadsbesluit d.d. 10 september 2007 betreffende een vaststelling reglement van de organisatie 
brandweerdiensten; 
Overwegende dat regelmatig een beroep wordt gedaan op de brandweerdiensten voor prestaties zoals omschreven in 
de ministeriële omzendbrief van 26 oktober 1972 betreffende de financiële aspecten van sommige tussenkomsten 
van de brandweerdiensten en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming; 
Gelet op de programmawet van 27 december 2004; 



Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot de vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die 
kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat het voor een goed beheer van de gemeentelijke middelen noodzakelijk is om voor prestaties zoals 
hoger bedoeld een billijke vergoeding aan te rekenen; 
Gelet op het verslag van het Beheerscomité van 11 maart 2011 van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen waarin 
drie vrijstellingen van retributie unaniem goedgekeurd werden; 
Overwegende dat verenigingen die door de gemeente erkend werden, tijdelijke inrichtingen met minder dan 1000 
aanwezigen en bijstand aan de technische dienst van de gemeente of beschermde gemeente een aanvaardbare 
afwijking is op dit gemeentelijk retributiereglement; 
Overwegende dat het voor een goed beheer van de gemeentelijke middelen noodzakelijk is om voor prestaties zoals 
hoger bedoeld een billijke vergoeding aan te rekenen; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het oorspronkelijk reglement retributies 
prestaties vrijwillige brandweer te wijzigen; 
Gelet op het voorstel om het retributiereglement voor de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, goedgekeurd inde 
Prezoneraad d.d. 14 juni 2013, over te nemen; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft: 

- 16 ja-stemmen 
- 6 onthoudingen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van Schepen Marin Devalck; 
Gelet op de meerderheid van de stemming; 
BESLUIT 
Art.1: 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 september 2011 houdende vestiging van een gemeentelijke retributie voor de 
prestaties geleverd door de brandweerdienst die niet behoren tot de opdrachten die hem opgedragen worden door 
wetten en reglementen en/of voor prestaties die op grond van artikel 2 en 3 van het koninklijk besluit van 25 april 
2007 niet gratis moeten uitgevoerd worden door de hulpdiensten wordt met ingang van 16 september 2013 
opgeheven. 
Art.2: 
Er wordt met ingang van 16 september 2013 een gemeentelijke retributie gevestigd voor prestaties geleverd door de 
brandweerdienst die niet behoren tot de opdrachten die hem opgedragen worden door wetten en reglementen  en/of 
voor prestaties die op grond van artikel 2 en 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 niet gratis moeten 
uitgevoerd worden door de hulpdiensten. 
Art.3: 
Volgende werken worden beschouwd als “werken in regie”: 

1° Opruiming van oppervlakten 
2° Bestrijding van vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen 
3° Leegpompen van ruimtes (gratis in periodes van algemene wateroverlast t.g.v.   noodweer zoals 
aangekondigd in de berichtgeving van het KMI of indien te wijten aan andere externe oorzaken, tenzij in geval 
van kennelijk slecht onderhoud) 
4° Uitschakeling van alarminstallatie 
5° Brandwacht en brandweerbewaking 
6° Technische hulpverleningswerken die geen noodoproep betreffen om mensen te beschermen of te redden 
7° Logistieke ondersteuning 
8° Bestrijding van schadegevallen 
9° Levering van niet-drinkbaar water met inzet van een tankwagen (tenminste 8000l), exclusief de kostprijs 
van het water 

 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
 
a/ personeel en materieel Normaal tarief Weekendtarief 

 en nachttarief 
Werken in regie: 
Basistarief: 

- Inzet van 2 personeelsleden met een voertuig - de 
eerste 2 uren 

- Voor elk begonnen bijkomend uur 
 
Supplementen bovenop het basistarief: 

- Voor elk bijkomend personeelslid per begonnen 
uur 

- Inzet elevator/autoladderwagen per begonnen uur 

 
 

€ 200 
 

€ 90 
 
 

€ 40 
 

€ 200 

 
 

€ 300 
 

€ 150 
 
 

€ 70 
 

€ 300 
 
Inzet van een tankwagen voor leveren van water: 

- Voor het gebruik van de tankwagen van 8000 liter 
voor de eerste levering 

- Per aansluitende bijkomende levering 

 
€ 200 

 
€ 90 

 
€ 300 

 
€ 150 

Opruimen openbare weg Werken in regie Werken in regie 
Leegpompen van een kelder, niet bij wateroverlast Werken in regie Werken in regie 
Alarminstallaties 

- Uitschakelen van een inbraakalarminstallatie 
- Elk technisch falend alarm 

 
Werken in regie 

€ 250  

 
Werken in regie 

€ 400 
Brandwacht Werken in regie Werken in regie 
Onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten en 
soortgelijken die geen gevaar meebrengen voor 
personen, aldus wordt er geen retributie gevraagd voor 
o.a. wespennesten of bijenzwermen in woonkamer, 
badkamer, keuken…. 

 
€ 30 

 
€ 60 

Toegang verschaffen tot een woning ingevolge o.m. 
Verlies sleutel, zichzelf buitensluiten… 

 
€ 200 

 
€ 300 

 



 
b/ materieel en materiaal  
Salvage: 

- Steunvijzels: 
De eerste dertig dagen en mits terugbrengen uiterlijk acht dagen 
nadien 
Na die periode worden zij als verloren beschouwd en dient er een 
vergoeding betaald per stuk 

- Slangen: 
De eerste dertig dagen en mits terugbrengen uiterlijk acht dagen 
nadien 
Na die periode worden zij als verloren beschouwd en dient er een 
vergoeding betaald per stuk 

- Balken: worden als verloren beschouwd – per begonnen meter 
- Dekzeilen: worden als verloren beschouwd- per begonnen m² 
- Platen: (1.25m x 2.50m): worden als verloren beschouwd, per stuk 

 
 

Gratis 
 

€ 75.00 
 
 

Gratis 
 

Volgens kostprijs 
 

Volgens kostprijs 
 

Volgens kostprijs 
Volgens kostprijs 

Perslucht (geen zuurstof) 
- Reinigen van persluchtmaskers, per persluchtmasker 
- Testen van toestel en ontspanners, per test 

 
€ 25.00 
€ 25.00 

Gebruik /leveren van producten, andere dan brandstof (water, 
schuimvloeistof, absorberende middelen,CO², poeder, …..) 

 
Volgens kostprijs 

 
c/ brandpreventie  
Basistarief openingskosten nieuw dossier met inbegrip van het eerste 
advies: 

1. Tijdelijke inrichtingen waarvan de duur op minder dan 3 maand is 
vastgesteld. 

2. Gebouwen toegankelijk voor het publiek – minder dan 50 personen. 
3. Gebouwen toegankelijk voor het publiek – 50 personen en minder 

dan 500 personen. 
4. Gebouwen toegankelijk voor het publiek – meer dan 50 personen. 
5. Logiesverstrekkende bedrijven volgens bijlage 3 (BVR 5/10/2012). 
6. Logiesverstrekkende bedrijven volgens bijlage 4-5-6 (BVR 

5/10/2012). 
7. Laag gebouw volgens KB 07/07/1994. 
8. Middelhoog en hoog gebouw volgens KB 07/07/1994. 
9. Schoolgebouwen. 
10. Kantoorgebouwen. 
11. Handelsruimte kleiner dan 500 m². 
12. Handelsruimte gelijk aan of groter dan 500 m². 
13. Industriegebouw < 2500 m². 
14. Industriegebouw tussen 2500 m² en 5000 m². 
15. Industriegebouw > 5000 m². 
16. Verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, rustoorden, serviceflats,.. 
17. Andere opdrachten dan hierboven vermeld 

 
Bouwaanvragen en/of bouwplannen vallen, naargelang de aard van de 
inrichting, onder de bovenvermelde voorwaarden. 
 
Indien een inrichting meerdere gebouwen en/of hierboven vermelde 
categorieën omvat, zal het eerste gebouw aan het basis tarief aangerekend 
worden, per bijkomend gebouw en/of categorie aan een bijkomende 
forfaitair bedrag van € 55.00. 
Voor elk verslag, volgend op een plaatsbezoek, zal een forfaitair bedrag van 
€ 55.00 aangerekend worden. 
Een toeslag van € 55.00 zal bovendien aangerekend worden per 
plaatsbezoek. 
Een plaatsbezoek en verslag waaruit blijkt dat voldaan is aan alle 
opmerkingen, gesteld in vorige verslagen, worden NIET aangerekend. 

 
 
 

€ 55.00 
 

€ 80.00 
 

€ 110.00 
 

€ 130.00 
 

€ 80.00 
 

€ 110.00 
€ 110.00 
€ 130.00 
€ 110.00 
€ 110.00 
€ 110.00 
€ 130.00 
€ 110.00 
€ 150.00 
€ 180.00 
€ 180.00 
€ 80.00 

 
 

Art.4: 
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon in wiens belang de interventie uitgevoerd 
wordt. Er wordt aanbevolen om de begunstigde van de interventie desgevallend een document te laten ondertekenen 
waarbij hij instemt dat de interventie in zijn belang gebeurt. In geval van twee of meer begunstigden van de prestatie 
zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden. 
Art. 5: 
De retributie moet betaald worden hetzij contant, hetzij via overschrijving binnen de dertig dagen na de verzending 
van de factuur. 
Art. 6: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om in welbepaalde gevallen vrijstellingen te verlenen. 
Deze afwijkingen moeten echter door de gemeenteraad bekrachtigd worden. 
Art. 7: 
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel zoals 
bepaald in artikel 94 van het gemeentedecreet of via burgerrechtelijke weg. 
Art. 8: 
De ontvangsten zullen geboekt worden op de budgetcode: 700090/VEI/0418. 
Art. 9: 
Vrijstellingen op de gemeentelijke retributie voor prestaties geleverd door de brandweerdienst wordt verleend voor: 

1. Brandpreventieadviezen en –verslagen voor verenigingen die door de gemeente erkend werden. 
2. Brandpreventieadviezen en –verslagen voor tijdelijke inrichtingen met minder dan 1000 aanwezigen. 



3. Bijstand aan de technische dienst van de gemeente voor tussenkomst van algemeen nut (gebouwen van de 
gemeente, openbare terreinen en rioleringen, … m.a.w. geen private). 

Art. 10: 
Afschrift van deze beslissing wordt toegezonden aan: 

- De heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
- De financiële dienst van de gemeente 
- De brandweercommandant 
- De voorzitter van de Prezone 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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
05 Dagorde: Gemeenteraad. Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Goedkeuring. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet dat in uitvoering van het artikel 40 van het gemeentedecreet een huishoudelijk reglement dient vast gesteld te 
worden na elke vernieuwing van de gemeenteraad ; 
Gelet op het ontwerp van het huishoudelijk reglement; 
Gelet dat alle bepalingen van voormeld artikel werden opgenomen in het ontwerp; 
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; 
BESLUIT : 
Enig artikel : Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt als volgt goedgekeurd : 
TITEL 1 - BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 
Art. 1. - § 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn 
bevoegdheid behoren, het vereisen. 
De raad komt in beginsel bijeen op een maandag om 20u00. 
§ 2. - De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op.  
De oproeping wordt via e-mail verzonden.  
Op het moment van het versturen van de e-mail wordt eveneens een herinnering verstuurd per brief. 
Het dossier ligt ter inzake op het gemeentehuis. 
Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel 
verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de 
verzending van de oproeping, op het gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de 
raadsleden. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.  
vanaf 1 januari 2014 worden, indien een raadslid hierom verzoekt, de dossiers elektronisch ter beschikking gesteld. 
§ 3. - De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:  
1° een derde van de zittende leden;  
2° een vijfde van de zittende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping 
is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 
3° het college van burgemeester en schepenen;  
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de 
burgemeester; 
In hun schriftelijke aanvraag aan de gemeentesecretaris moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk 
punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De secretaris 
bezorgt vervolgens de voorstellen aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig 
dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.  
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de voorgestelde 
agenda. 
Art. 2. - § 1. - De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. 
Dit gebeurt via e-mail. 
Op het moment van het versturen van de e-mail wordt eveneens een herinnering verstuurd per brief. 
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 
§ 2. - De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat 
een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt waarover een beslissing moet worden genomen. De 
agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.  
Art. 3. - § 1. - Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda 
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen 
bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze 
mogelijkheid geen gebruik maken.  
§ 2. - De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de 
gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden. 



TITEL 2 - OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 
Art. 4. - § 1. - De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.  
§ 2. - De vergadering is niet openbaar:  
1° als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, 
beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;  
2° wanneer twee derde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de openbare orde  of op 
grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de vergadering niet openbaar is. Deze beslissing 
moet gemotiveerd worden.  
Art. 5. - De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden en schepenen de eed 
afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan 
en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn ook steeds openbaar.  
Indien de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, worden de hoorzitting en het verhoor van 
getuigen in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt. Een getuige kan echter steeds vragen om 
het getuigenverhoor achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. 
Art. 6. - De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken.  
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden 
voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.  
Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet gebeuren, 
dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende 
noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken. 
Art. 7. - De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten 
vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 
TITEL 3 - INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 
Art. 8. - § 1. - Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt op het 
gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis en via 
de gemeentelijke website. 
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van 
de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. 
§ 2. - Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is 
vastgesteld op dezelfde wijze bekendgemaakt . 
§ 3. - De agenda met toelichtende nota wordt tevens per e-mail bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten en aan 
de voorzitter en de secretaris van elke door de gemeenteraad erkende adviesraad. 
Art. 9. - § 1. - De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die 
erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage 
in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 
26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
§ 2. - Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda overhandigd. 
§ 3. - Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze beknopt, 
zo nodig met toelichting, te publiceren in het gemeentelijk informatieblad, of ter inzage te leggen in het 
gemeentehuis en de gemeentelijke bib. 
Art. 10. - § 1. - Het ontwerp van budget, en de jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de 
vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd (voor de andere stukken zie 
art. 1 §2 van dit reglement). Het meerjarenplan en de wijzigingen aan het meerjarenplan worden samen met de 
agenda voor de gemeenteraad, en op dezelfde wijze als de agenda, aan de raadsleden bezorgd. (ontwerp van 
meerjarenplan en ontwerp van jaarlijkse aanpassing moet ook veertien dagen op voorhand worden bezorgd). Deze 
documenten worden steeds in de papieren versie overgemaakt. 
§ 2. - Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of door de door hem aangewezen 
personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder 
technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens 
die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 
De raadsleden richten hun verzoek aan de gemeentesecretaris. Op een schriftelijke vraag wordt schriftelijk 
geantwoord, tenzij het raadslid een mondelinge toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de 
kantooruren, tenzij anders wordt overeengekomen. 
Art. 11. - § 1. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de 
gemeente en de autonome gemeentebedrijven betreffen.  
§2. - De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering 
van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden. Dit 
gebeurt via e-mail.  
Vanaf 1 januari 2014 worden, indien een raadslid hierom verzoekt, de notulen elektronisch ter beschikking gesteld.  
§ 3. - Zonder voorafgaande aanvraag (het is aan te raden dit vooraf te laten weten aan de gemeentesecretaris) 
kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten van het gemeentesecretariaat geopend zijn : 
1° de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en van de gemeentelijke extern verzelfstandigde 
agentschappen; 
2° de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen 
en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 
3° de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
waarvan de gemeente lid is; 
4° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; 
5° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen; 
6° de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden; 
7° de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen en belasting- en retributiereglementen; 
§ 4. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 10 en art. 11 § 2 en 3 hebben de raadsleden het recht alle 
andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente.  
Het college van burgemeester en schepenen kan de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere 
documenten kunnen raadplegen. 
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op 
het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te 
raadplegen. 
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld wanneer de 
stukken kunnen worden ingezien. 



Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het 
tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 
§ 5. - De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van de 
gemeente. 
Art.12. - De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente opricht 
en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven. 
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens 
acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en welk uur. 
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking,. De 
raadsleden zijn op bezoek. 
Art. 13. - De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en 
schriftelijke vragen te stellen. 
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. Na afhandeling 
van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke 
aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste 
tijdens de volgende zitting geantwoord. 
TITEL 4 - QUORUM 
Art. 14. - Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. 
De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. 
Art. 15. - § 1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 
gemeenteraadsleden aanwezig is.  
 § 2. - De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een 
tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de 
onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen 
van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen. 
TITEL 5 - WIJZE VAN VERGADEREN 
Art. 16. - De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen. 
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en het daartoe aangewezen uur, en van zodra voldoende leden aanwezig 
zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.  
Art. 17. - § 1. - De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de 
raad aanbelangen. 
De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor 
bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist. 
§ 2. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende 
gevallen. 
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van 
die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. 
Art. 18. - § 1. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen 
over het voorstel. 
De voorzitter verleent het woord naar gelang de volgorde van de aanvragen. 
Telkens de secretaris van oordeel is dat het aangesneden punt wettelijkheidsproblemen doet rijzen, herinnert hij de 
raad aan de toepasselijke rechtsregels, alvorens de bespreking wordt aangevat, of, wanneer de noodzaak zich laat 
voelen, tijdens de bespreking. Tevens vermeldt hij de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt hij ervoor 
dat de door de wet voorgeschreven vermeldingen in de beslissing worden opgenomen. 
§ 2. - Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer deze aan het woord 
komen. 
De voorzitter kan ook aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven. 
Art. 19. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. 
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking 
aldus wordt geschorst : 
1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2° om de verdaging te vragen; 
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie; 
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden; 
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 
6° om naar het reglement te verwijzen. 
Art. 20. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter 
stemming gelegd. 
Art. 21. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of 
voor een terugroeping tot de orde. 
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem 
tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het 
onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de 
beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord 
blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren. 
Art. 22. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij 
in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen. Elk lid dat tot de orde werd 
geroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of 
ingetrokken wordt. 
Art. 23. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van 
goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroo 
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de 
politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van 
één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert. 
Art. 24. - Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de 
voorzitter er anders over beslist. 



Art. 25. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang 
wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal schorsen of 
sluiten. 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk 
de zaal verlaten. 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 
Art. 26. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter van de gemeenteraad 
oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de 
bepalingen opgenomen in de art. 21 en 24. 
TITEL 6 - WIJZE VAN STEMMEN 
Art. 27. - § 1. - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de 
vergadering zich moet uitspreken. 
§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De 
volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking 
van stemmen is het voorstel verworpen.  
Art. 28.  - De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijzigingen, het meerjarenplan en de jaarrekening in 
hun geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het 
budget, de budgetwijzigingen, het meerjarenplan of de jaarrekening die hij aanwijst. In dat geval mag over het 
geheel pas gestemd worden na de stemming over de onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het 
geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en 
op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 
Art. 29. - § 1. - De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in § 4. 
§ 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen : 
1° de stemming bij handopsteking  
2° de mondelinge stemming; 
3° de geheime stemming. 
§ 3. - De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de 
mondelinge stemming vraagt. 
§ 4. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 
2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de 
gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 
3° individuele personeelszaken. 
Art. 30. - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming 
heeft omschreven zoals bepaald in art. 27 vraagt hij achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, 
welke ‘neen’ stemmen en welke zich onthouden. 
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 
Art. 31. - §1. - De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken,  
in de volgorde zoals hierna bepaald: 
§2. - De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 
Art. 32. - Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig 
schrijfgerief ter beschikking gesteld.  
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of “onthouding”.  
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
Art. 33. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet 
overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes 
vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
Art. 34. - Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van 
kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de 
verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, 
wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste 
kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij 
volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 
NOTULEN 
Art. 35. - De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, 
alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.  
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, 
vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield.  Een raadslid 
kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. 
Art. 36. - § 1. - De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet. 
§ 2. - De notulen van de vorige vergadering worden met de oproepingsbrief elektronisch meegezonden  
§ 3. - Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de 
notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de 
notulen in die zin aangepast.  
Als de notulen dienen te worden aangepast, dienen de door de raad aangenomen opmerkingen van een raadslid, door 
dat raadslid tijdens de vergadering, schriftelijk te worden meegedeeld aan de secretaris, op een schrijven 
ondertekend door dat raadslid. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als 
goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de 
gemeentesecretaris. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad 
beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 
§ 4. - Zo dikwijls als de raad het wenst, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt 
en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de secretaris ondertekend. 
TITEL 7 - RAADSCOMMISSIES 
Art. 38. - §1. - De gemeenteraad  richt 2 commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De 
commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van 
advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de 
bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen 
en belanghebbenden horen. 



De 2 raadscommissies kunnen ook in “verenigde zitting” worden samengeroepen. Deze is samengesteld uit de 
effectieve leden van de respectievelijk raadscommissies (of hun plaatsvervangers). 
Voor een zitting van de raadscommissies in “verenigde zitting” wordt slechts 1 zitpenning uitbetaald. 
Art. 39. - §1. – De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere 
commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die de 
gemeenteraad vastlegt voor alle commissies.  
De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan 
leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal 
mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze 
berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de 
voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor 
een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.  
§2. - Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal 
leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan 
dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze 
fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie. 
§3. - Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste 
ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van 
uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de 
handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de 
fractie.  
§4. - Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet vertegenwoordigd is in 
een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt. 
Art. 40. - Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester 
en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de voorzitters van de andere 
commissies aan.  
Art. 41. - De commissies worden door de voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen. De oproepingsbrief 
vermeldt de agenda en wordt elektronisch naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens 
bekendgemaakt aan het publiek. Dit gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis. 
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 
De vergaderingen van de commissies  zijn in principe openbaar.  Onder dezelfde voorwaarden als voor de 
gemeenteraad (zie art. 4 t/m 7) zijn de vergaderingen van de commissies niet openbaar. 
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als 
voor de gemeenteraad (zie art. 29 §4) is de stemming geheim.  
De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen deel 
uitmaken, bijwonen. 
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een aanwezigheidslijst, die aan de 
gemeentesecretaris wordt bezorgd. 
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van de 
gemeente, op voorstel van de gemeentesecretaris, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen. 
Het lid van het college van burgemeester en schepenen , belast met de opvolging van het/de desbetreffende 
dossier(s) opgenomen op de agenda van de gemeenteraad, wordt gevraagd aanwezig te zijn teneinde toelichting te 
kunnen geven aan de raadsleden. 
TITEL 8 - VERGOEDINGEN EN VORMING RAADSLEDEN 
Art. 42. - §1. – Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld 
verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 
1° de vergaderingen van de gemeenteraad; 
2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden overeenkomstig art. 39, §3, 
vierde lid Gemeentedecreet zijn aangewezen als leden met raadgevende stem) en de afdelingen; 
3° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het aanwezigheidsquorum 
niet werd bereikt; 
4° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond; 
5° de vergaderingen die werden hervat. 
6° verschillende vergaderingen van één of meer bestuursorganen die op dezelfde dag plaatsvinden. 
§2. - Het presentiegeld bedraagt 200 euro voor de gemeenteraad en 175 euro voor de raadscommissies 
§3 Raadsleden, aangeduid door de gemeenteraad om de gemeente te vertegenwoordigen, kunnen de wettelijke 
kilometervergoeding krijgen voor het gebruik van de eigen wagen, op voorwaarde dat: 
1° er geen gemeentelijke wagen beschikbaar is 
2° er geen zitpenning voor deze vergadering wordt betaald 
3° er geen andere kilometervergoeding voor deze vergadering wordt betaald 
 Art. 43. In het kader van de kwaliteit van de gemeenteraad en in functie van hun mandaat,  kunnen de raadsleden 
vorming volgen. De raadsleden doen hiertoe voorafgaandelijk een  schriftelijke of elektronische aanvraag aan het 
College van Burgemeester en Schepenen. Na goedkeuring van het college en na voorlegging van een onkostennota 
en een bewijs van aanwezigheid, worden de kosten voor het volgen van de vorming terugbetaald. Een raadslid kan 
onkosten voor vorming voorleggen voor een totaalbedrag van 500 euro per kalenderjaar. 
TITEL 9 - VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE 
Art. 44. – §1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk 
bij de organen van de gemeente in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van 
het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van 
burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk 
ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt. 
§2. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het 
verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de 
juiste bestemmeling.  
§3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn 
onontvankelijk.  
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek; 
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; 
4° het taalgebruik ervan beledigend is.  



Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd 
verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 
Art. 45. - §1. – Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het 
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering 
werd ontvangen.  Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. 
§2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen 
of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.  
§3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar 
van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente.  In dat geval heeft de 
verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar 
keuze. 
§4. - Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, 
een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de 
eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. 
TITEL 10 – VOORSTELLEN VAN BURGERS 
Art. 46 De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven 
voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in 
te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel 
alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. 
Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste : 
1° 2 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners; 
2° 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners; 
3° 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 30 000 inwoners. 
Art. 47 
Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat de gemeente ter beschikking stelt, en wordt met een 
aangetekende brief gestuurd aan de gemeente. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats 
vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.  
Art. 48 
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van 
burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo 
niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad. 
Art. 49 
De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen 
voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en 
hoe dat wordt bekendgemaakt. 
Namens de raad, 
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Secretaris Voorzitter 
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06 Dagorde: Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Invoeren parkeerplaatsen 

andersvaliden op het grondgebied Brakel. 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens bepaald worden; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119; 
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede 
politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 30 oktober 1978 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden ter hoogte van 
het gemeentehuis; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 7 november 1988 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden ter hoogte van 
woning nr 12 op het Marktplein; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 5 juli 1993 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden ter hoogte van woning 
nr 30 in de Spoorwegstraat; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 26 juni 1995 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden ter hoogte van 
woningen nrs 1 en 3 in de Neerstraat; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 19 februari 1996 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden in de 
deelgemeenten Parike, Opbrakel, Zegelsem en Elst; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 september 1997 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden op de parking 
Tirse; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 juni 2002 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden in de deelgemeente 
Everbeek-Beneden; 



Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 juni 2002 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden op het Marktplein, 
Dam, Sint-Sebastiaanplein en Muiterij; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 juni 2002 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden op de parking 
sporthal; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 24 november 2003 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden in de 
Spoorwegstraat; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 21 november 2005 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden in de 
Vierschaar, Hoogstraat en Everbeekplaats; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 23 oktober 2006 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden in de 
deelgemeenten Nederbrakel en Zegelsem; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 juni 2009 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden in de 
Meerkbeekstraat; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 januari 2012 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden op de parking 
Tirse; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 14 mei 2012 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden in de Noordhoek, 
Sint-Pieterswijk, Nederstenkouter, Veldstraat, Edgard Tinelstraat, Hovendaal, Peperendaalwijk en Vierschaar; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 21 november 2005 betreffende invoeren parkeerplaatsen mindervaliden in de 
Vierschaar, Hoogstraat en Everbeekplaats; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde verkeersmaatregelen in één 
aanvullend verkeersreglement op te nemen aangepast aan de huidige situatie; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een bijkomende parkeerplaats voor 
andersvaliden te voorzien in de Vierschaar ter hoogte van blok nr 21; 
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 : Alle tot op heden genomen beslissingen door de gemeenteraad in verband met het invoeren van 
parkeerplaatsen voor andersvaliden worden opgeheven. 
Art. 2 : Op het grondgebied Brakel worden parkeerplaatsen voorbehouden voor andersvaliden op volgende lokaties : 
Deelgemeente Nederbrakel 
- Markplein : parkeerplaatsen ter hoogte van woningen nr 2, 10 (parkeerplaats dichts bij bibliotheek), 12; 
- parking Tirse : gezien vanuit de richting van het Marktplein 
* de laatste twee parkeerplaatsen van de parkeerstroken gelegen langs de  
service flats,  
* de eerste twee parkeerplaatsen op de derde rij van de parking,; 
- Vierschaar : 
* de eerste twee parkeerplaatsen vanaf kruispunt met de Neerstraat, 
* de eerste twee parkeerplaatsen van de vierde rij op de parking, 
* de tweede parkeerplaats linkerzijde gezien vanaf ingang gebouw nummer 21 
- Neerstraat : eerste parkeerplaats links vanaf uitrit Marktplein richting Brusselsestraat 
- Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone 
- Dam : 1ste parkeerplaats rechts gezien vanaf Meerbeekstraat; 
- parking sporthal : eerste twee parkeerplaatsen links naast ingang sporthal 
- Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone 
- Hoogstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 3 
- Meerbeekstraat : parkeerplaats rechtover woning nr 52 
- Kerkhofstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 51 
Deelgemeente Parike 
- Hollebeekstraat : eerste twee parkeerplaatsen rechts vanaf Steenweg; 
Deelgemeente Opbrakel 
- Sint-Martensstraat :  
* laatste parkeerplaats op de parkeerstrook gelegen rechts vanaf de Ronsesestraat  
* parkeerplaats links van de ingang van de kerk; 
Deelgemeente Zegelsem : 
- Sint-Ursmarsstraat : parkeerplaats rechts ingang kerk  
- Teirlinckstraat : parkeerplaats rechts en rechtover Buurthuis; 
Deelgemeente Elst : 
- Sint-Apolloniaplein : eerste twee parkeerplaatsen rechts ingang kerk 
Deelgemeente Everbeek : 
- Everbeekplaats:  
* eerste twee parkeerplaatsen links ingang kerk, 
* laatste parkeerplaats van de parkeerstrook onmiddellijk rechts ingang kerk  
- Muiterijstraat  :  
* eerste links ingang kerk, 
* eerste parkeerplaats van laatste rij links ingang kerk 
Deelgemeente Michelbeke : 
- Sint-Sebastiaanplein : eerste naast de kerk, 
- Guido Gezellestraat : parkeerplaats naast bushalte, 
- Riedeplein : eerste twee parkeerplaatsen links vanaf Groenstraat 
Art. 2 : Deze maatregelen zullen gesignaleerd worden met de borden E9A met onderbord Type VIId (symbool voor 
andersvaliden). 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de minister van Mobiliteit. 
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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
07 Dagorde: Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Woonwijken Noordhoek, Sint-

Pieterswijk, Nederstenkouter en Veldstraat, Edgard Tinelstraat, Hovendaal, 
Peperendaalwijk, Vierschaar en Ruiterij. Zonale invoering van snelheidsbeperking, verbod 
doorgaand verkeer en parkeerregeling 30km/u. 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens bepaald worden; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 april 2012 betreffende invoeren verkeersmaatregelen in de woonwijken Noordhoek, 
Sint-Pieterswijk, Nederstenkouter en Veldstraat, Edgard Tinelstraat, Hovendaal, Peperendaalwijk en Vierschaar; 
Gelet de aanleg van wegenis in de woonwijk Muiterij voltooid is; 
Gelet dat in de voormelde woonwijk eveneens verkeersmaatregelen dienen vastgesteld te worden; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkeersmaatregelen van toepassing in 
de andere woonwijken eveneens van kracht te stellen in de Muiterij; 
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 : Het raadsbesluit d.d. 2 april 2012 betreffende invoeren verkeersmaatregelen in de woonwijken Noordhoek, 
Sint-Pieterswijk, Nederstenkouter en Veldstraat, Edgard Tinelstraat, Hovendaal, Peperendaalwijk en Vierschaar, wordt 
opgeheven. 
Art. 2 : Er wordt een zonale snelheidsbeperking van 30km/u, een zonaal verbod doorgaand verkeer, met uitzondering 
van de plaatselijk bediening en een zonale  parkeerregeling voor personenvoertuigen en voertuigen dubbel gebruik, 
afgebakend in de woonwijken: 
Noordhoek, Hovendaal, Sint-Pieterswijk, Nederstenkouter met Veldstraat, Edgar Tinelstraat, Peperendaalwijk, 
Suttermeers, Vierschaar en Ruiterij. 
In de Vierschaar wordt bijkomend een parkeerverbod ingevoerd aan de overzijde van de garageblokken die gelegen 
zijn naast de grote parking rechts. 
Art. 3 : Deze verordening zal overeenkomstig art. 112 van de nieuwe gemeentewet worden bekend gemaakt. 
Art. 4 : De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de wet betreffende 
de Politie van het Wegverkeer. 
Art. 5 : Deze maatregel zal gesignaleerd worden met de signalisatieborden F4a (begin zone 30) en F4b (einde zone 
30) en de borden waar de twee reglementeringen betreffende het parkeren ,bord E9b, en het bord C3 waaronder de 
tekst “Uitgezonderd plaatselijke bediening”. 
De maatregel “Parkeerverbod rechtover de garageblokken in de Vierschaar” zal gesignaleerd worden met een vlakke 
signalisatie (gele onderbroken lijnen) overeenkomstig art 75.1.2° van het KB 1.12.1975 op de Politie van het 
Wegverkeer. 
Art. 6 : Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur ten behoeve van de Bestendige 
Deputatie, aan de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, aan de Griffier van de Politierechtbank 
te Oudenaarde, aan de Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde, aan de zonechef van de 
politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal – Zwalm. 
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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
08 Dagorde: OCMW. Jaarrekening dienstjaar 2012. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 



Gelet op het OCMW-decreet; 
Gelet op het raadsbesluiten d.d. 7 augustus van de raad van het OCMW betreffende de vaststelling van de 
jaarrekening en het jaarverslag dienstjaar 2010; 
Gelet op het mondeling verslag staande vergadering; 
BESLUIT : 
Enig artikel: Er wordt kennis genomen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, zoals vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 7 augustus 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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
09 Dagorde: Reglement “Toelage voor poetsdiensten”. Opheffing. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 26 april 2010 betreffende een toelage voor de poetsdienst; 
Overwegende dat de prestaties geleverd in 2013 nog zullen verrekend worden en uitbetaald worden in 2014; 
Gelet op het voorstel van het college om het raadsbesluit d.d. 26 april 2010 op te heffen vanaf 1 januari 2014; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft 

- 16 ja-stemmen 
- 6 neen-stemmen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Gelet op de meerderheid van de stemming: 
BESLUIT 
Art. 1: 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 april wordt met ingang van 01 januari 2014 opgeheven. 
Art. 2: 
Deze beslissing zal overgemaakt worden aan 

- De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
- De financiële dienst 
- De betrokken poetsdiensten 

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

d.d. 19 december 2013. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger, en bepalen mandaat. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 
44; 
Gelet dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende 
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen; 
Gelet dat onze gemeente, via aangetekend schrijven d.d. 29 juli 2013, wordt opgeroepen deel te nemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Intergem op 19 december 2013; 
Gelet op de raadsbeslissing van heden houdende de goedkeuring van de agenda voor voormelde vergadering; 



Gelet dat volgens voormeld artikel 44 bepaald dat de gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene 
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke vergadering; 
Gelet dat onze gemeente een vertegenwoordiger, en een plaatsvervanger,  voor de buitengewone algemene 
vergadering van de intercommunale Intergem, op 19 december 2013, dient aan te duiden; 
Gelet dat de heer Marc De Pessemier, raadslid, en de heer Hedwin De Clercq, schepen,  worden voorgedragen 
respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervanger; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen : 
- de heer Marc De Pessemier bekomt 22 ja-stemmen,  
- de heer Hedwin De Clercq bekomt 22 ja-stemmen; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art.1 : De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, wordt aangeduid als 
gemeentelijke vertegenwoordiger, en de heer Hedwin De Clercq, schepen, wonende te Brakel, Leinstraat 78, als 
plaatsvervanger, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Intergem op 19 december 2013. 
Art. 2 : De aangestelde vertegenwoordiger en plaatsvervanger worden gemandateerd om op de in artikel 1 van dit 
besluit vermelde vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit die door de gemeenteraad van heden is 
genomen over de agendapunten van de deze vergadering. 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de intercommunale Intergem. 
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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
11 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Buitengewone Algemene Vergadering 

d.d. 19 december 2013. Goedkeuring agenda. 
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet dat de provincie voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende 
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen; 
Gelet dat de gemeente via een aangetekend schrijven d.d. 29 juli 2013 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van Intergem op 19 december 2013; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering : 
1. Statutenwijziging – goedkeuring 
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de Raad van 
Bestuur opgestelde begroting 2014 
3. Uitkering voorschot op dividend 2013 – bekrachtiging 
4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis – Bekrachtiging 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 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 de schepen Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art.1 : De agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 19 december 2013 zijnde: 
1. Statutenwijziging – goedkeuring 
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de Raad van 
Bestuur opgestelde begroting 2014 
3. Uitkering voorschot op dividend 2013 – bekrachtiging 
4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis – Bekrachtiging 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 
wordt goedgekeurd. 
Art. 2 : Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging 
Intergem. 
Art. 3 :  De vertegenwoordigers van onze gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
INTERGEM op 19 december 2013, worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel.  



Art. 4  : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de opdrachthoudende vereniging INTERGEM, ter attentie 
van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
12 Dagorde: Asfalteringswerken - dienstjaar 2013 - deel 2. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Asfalteringswerken - dienstjaar 2013 - deel 2” een bijzonder bestek 
met nr. 2013/103 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 23.393,86 excl. btw of € 28.306,57 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 2013, op budgetcode 
224000/GRO/0200 (actie 2013000068) 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 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 bijzonder bestek met nr. 2013/103 en de raming voor de opdracht 
“Asfalteringswerken - dienstjaar 2013 - deel 2”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 23.393,86 excl. btw of € 28.306,57 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, 
 
 
 
 
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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
13 Dagorde: B.P.A. 3 “Centrum 2”. Aanleg wegenis en parking. Aanbestedingsdossier. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 



 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2012 betreffende de gunning 
van de ontwerpopdracht voor de opdracht “BPA 3 "centrum 2". Aanleg wegenis en parking. Aanbestedingsdossier” 
aan Studiebureau BVP bvba, Dendermondesteenweg 563 te 9070 Destelbergen; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2013 houdende de goedkeuring van het bijzonder bestek met 
nr. 2013/084 en de raming ten bedrage van € 98.740,50 excl. btw of € 119.476,01 incl. 21% btw voor de opdracht 
“BPA 3 “centrum 2”. Aanleg wegenis en parking”, opgesteld door de ontwerper Studiebureau BVP bvba, 
Dendermondesteenweg 563 te 9070 Destelbergen en houdende de goedkeuring van de lastvoorwaarden vastgesteld 
zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten;  
Overwegende dat het aanbestedingsdossier goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 juni 2013 dient aangepast te 
worden volgens de wijzigingen van de wet op de overheidsopdrachten voor publicaties na 01 juli 2013; 
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 2013, op budgetcode 
224000/GRO/0200 (actie 2013000076) van de buitengewone dienst; 
Overwegende dat het college voorstelt om het aangepaste bestek “BPA 3 “centrum 2”. Aanleg wegenis en parking 
goed te keuren; 
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 24; 
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 : Goedkeuring wordt verleend aan het aangepast bijzonder bestek met nr. 2013/084 en de raming voor de 
opdracht “BPA 3 "centrum 2". Aanleg wegenis en parking. Aanbestedingsdossier”, opgesteld door de ontwerper, 
Studiebureau BVP bvba, Dendermondesteenweg 563 te 9070 Destelbergen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het aangepast bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 98.740,50 excl. btw of € 119.476,01 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
14 Dagorde: Diverse wegenwerken - dienstjaar 2012. Verrekening 1. Goedkeuring. 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2012 betreffende de goedkeuring 
van de gunning van de opdracht “Diverse wegenwerken - dienstjaar 2012” aan DM-Roadbuilding, Reukenstraat 20 te 
9500 Geraardsbergen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 234.773,85 excl. btw of € 284.076,36 incl. 
21% btw; 
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder 
bestek met nr. 2012/026; 
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan 
te brengen: 

HV in meer 
 

€ 110.314,53 

HV in min - € 79.304,26 

Bijwerken + € 33.503,97 

Totaal excl. btw = € 64.514,24 

Btw + € 13.547,99 



TOTAAL = € 78.062,23 

Overwegende dat deze verrekening het bestelbedrag overschrijdt met 27,48%, waardoor het totale bestelbedrag na 
verrekeningen nu € 299.288,09 excl. btw of € 362.138,59 incl. 21% btw bedraagt; 
Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnsverlenging wordt toegekend; 
Overwegende dat de leidend ambtenaar de heer Rut Vanderstraeten gunstig advies verleende; 
Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening voorzien is in het budget van 2012, op budgetcode 421/735-60 
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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 7 en 8; 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 
1996, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Diverse wegenwerken - dienstjaar 2012” 
voor het totaal bedrag in meer van € 64.514,24 excl. btw of € 78.062,23 incl. 21% btw. 
Art.2 : 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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
15 Dagorde: Drinkwaternet. Aanpassingswerken Kimpestraat. Goedkeuring. 
Gelet op de veelvuldige lekken in de Kimpestraat zijn er aanpassingswerken noodzakelijk aan het 
drinkwaterdistributienet; 
Kennisnemend van het ontwerpdossier DOM-027/13/001-D opgemaakt door Water-Link met een raming ten bedrage 
van € 84.891 voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan de drinkwaterdistributieleiding in de Kimpestraat, zijnde 
: 
Aanleg van 500 m drinkwaterdistributieleiding diameter dia. 90 mm PE, 
Buitendienststellen van 500 m drinkwaterdistributieleiding diameter dia. 80 mm VC, 
Overkoppelen van 20 aftakkingen; 
Overwegende dat voor de financiering van deze werken gebruik wordt gemaakt van het drinkwaterinfrastructuurfonds 
van TMVW; 
Kennisnemend van het voorstel van het college om dit ontwerp en deze raming goed te keuren; 
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 nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Het ontwerp opgemaakt door Water-Link houdende de aanpassing van het drinkwaterdistributienet in 
Kimpestraat wordt goedgekeurd. 
Art.2 : De financiering van deze aanpassingswerken aan het waterbedelingsnet met een raming € 84.891 wordt ten 
laste genomen van het drinkwaterinfrastructuurfonds. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Water-Link, aan de financieel beheerder en aan 
de financiële dienst onzer 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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
16 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp 

dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en TMVW. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 oktober 2007 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N48, Ronsesestraat; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 september 2011 houdende aanstelling van het Aankoopcomité 
Gent II tot het uitvoeren van de onteigeningsprocedure, -onderhandelingen en het opstellen van de 
onteigeningsakten in het dossier “aanleg fietspad langsheen de gewestweg N48, Ronsesestraat”; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 maart 2013 houdende de goedkeuring van het ontwerp van 
dienstverleningsovereenkomst met Aquafin voor het uitvoeren van het onteigeningsdossier “fietspad Ronsesestraat”; 
Kennisnemend van een ontwerp van dienstverleningsovereenkomst met Aquafin met het oog op het verzorgen van de 
grondinnemingen ten behoeve van het aanleggen van het gemeentelijk afvalwaterzuiveringsinfrastructuur; 
Kennisnemend van het voorstel van het college om het dienstverleningsovereenkomst goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Het ontwerp van dienstverleningsovereenkomst met Aquafin voor het verzorgen van de grondinnemingen ten 
behoeve van het aanleggen van het gemeentelijke afwaterzuiveringsinfrastructuur.  
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Aquafin, aan de financieel beheerder en aan de 
financiële dienst onzer 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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
17 Dagorde: Gebouwen. Pastorij te (ex-)Zegelsem. Verkoop. 
 
Kennisnemend van het voorstel van het college om over te gaan tot de openbare verkoop van de gemeentelijke 
eigendom te ex-Zegelsem, zijnde de pastorij, St.-Ursmarsstraat 20 en kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie A 
perceelnummer 331B; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 30 maart 1995 houdende de bescherming als monument, stads- en 
dorpsgezichten waarbij de kasseiwegen van de Haaghoek, Sint-Ursmarusstraat, H. Teirlinckstraat, als monument is 
erkend omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische, historische en sociaal-culturele 
waarde; 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 12 december 2002 houdende de bescherming als monument, stads- of 
dorpsgezicht waarbij de pastorie te ex-Zegelsem, St.-Ursmarsstraat 20 en kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie A 
perceelnummer 331B, als monument is erkend wegens de artistieke en historische waarde; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Over te gaan tot de openbare verkoop van de gemeentelijke eigendom te ex-Zegelsem, zijnde pastorij 
gelegen te Brakel, St.-Ursmarsstraat 20 en kadastrale gekend als 3de afdeling, sectie A nr. 331B.  
Art.2 : Het college wordt gemachtigd tot het verder voeren van de administratieve procedure. 



Art.3 : Aan de ontvanger van de registratie wordt opdracht gegeven tot het opmaken van een schattingsverslag. 
Art. 4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst onzer 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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
18 Dagorde: Investeringen. Aankoop van 2 schuilhuisjes. Beslissing. 
 
Overwegende dat het ons aangewezen voorkomt om over te gaan tot de vernieuwing van 1 schuilhuisje type A aan 
de bushalte nr. 209156 (Meierij) aan de Molenberg en van 1 schuilhuisje type D met zijwanden aan de bushalte nr. 
208159 (Brusselsestraat) aan de Watermolenstraat; 
Gelet op het voorstel van het college om de bestaande schuilhuisjes Watermolenstraat en Molenberg te vervangen via 
De Lijn Oost-Vlaanderen; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Overwegende dat deze aankoop voor 75% gesubsidieerd wordt door De Lijn en de overige 25% is ten laste van de 
gemeente; 
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht geraamd wordt op € 2.920,63 incl. btw; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2013 onder 2013/221000/GRO/0210; 
Gelet op het feit dat een visum niet vereist is; 
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 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 : Aan De Lijn Oost-Vlaanderen, Brusselsesteenweg 367 te 9050 Gentbrugge wordt de opdracht tot de aankoop 
van 1 schuilhuisje type A voor de bushalte nr. 209156 (Meierij) aan de Molenberg en van 1 schuilhuisje type D met 
zijwanden voor de bushalte nr. 208159 (Brusselsestraat) aan de Watermolenstraat toegewezen, tegen een totaal 
bedrag van € 11.682,55 incl. btw. 
Art.2 : Deze aankoop wordt voor 75% gesubsidieerd door De Lijn en de overige 25%, zijnde € 2.920,63 incl. btw is 
ten laste van de gemeente. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan De Lijn Oost-Vlaanderen, aan de financieel 
beheerder en aan de financiële dienst onzer 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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
19 Dagorde: Investeringen. School Parike. Aankoop van een digitaal touchscreen. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Investeringen. Aankoop mobiel digitaal touchscreen” een bijzonder 
bestek met nr. 2013/061 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.231,40 excl. btw of € 8.749,99 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 2013, op budgetcode 
230000/ZO/0802/OND (actie 2013000379) 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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 
excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2; 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 
1996, en latere wijzigingen; 
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 bijzonder bestek met nr. 2013/061 en de raming voor de opdracht 
“Investeringen. Aankoop mobiel digitaal touchscreen”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen de algemene aannemingsvoorwaarden 
voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 7.231,40 
excl. btw of € 8.749,99 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, 
 
 
 
 
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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
20 Dagorde: Molenbeek. Oeverversteviging thv Abeelpad. 
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; 
Overwegende dat de talud van de Molenbeek langsheen het Abeelpad / Herreweg een verzakking heeft voorgedaan; 
Kennisnemend van het voorstel van TMVW-AquaRio om over te gaan tot de versteviging van de talud van de beek ter 
hoogte van de Abeelpad / Herreweg door : 
-verwijderen wildgroei, snoeien bomen en maaien taluds, 
-uitgraving (grond blijft ter plaatse) 
-aanvulling met herbruikgrond 
-leveren en plaatsen van ronde houten palen, niet ontschorst en niet verduurzaam (L=2,5 m) type III) 
-leveren en plaatsen van eiken kantplanken (20x4 cm) 
-leveren en plaatsen van steenbestorting 
-leveren en plaatsen van geotextiel 
-leveren en plaatsen van schanskorven 4x1x0,3m 
-afdekken van schanskorven 
-bezaaiing 
-regie arbeider / graafmachine incl. bedienaar / vrachtwagen 6x6 incl. chauffeur en dit tegen de totaal prijs van 
€11.490,60 exclusief btw; 



Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze opdracht aan TMVW-
AquaRio toe te kennen; 
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 nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : De opdracht tot de herstelling van de beektalud langsheen het Abeelpad / Herreweg, totaal geraamd op 
€11.490,60 exclusief btw, wordt toegewezen aan TMVW – AquaRio. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan TMVW-AquaRio,  aan de financieel beheerder en 
aan de financiële dienst onzer gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
21 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Vernieuwen openbare verlichting St.-

Martensstraat. 
Kennisnemend van de prijsofferte d.d. 29 april 2013 (ZD/KPAT/245718/7708) van Intergem houdende de vervanging 
van de lichtpunten in Opbrakel / St.-Martensstraat en de gerecupereerde materialen (palen en toestellen) worden 
gebruikt voor de herstelling van de gelijkaardige lichtpunten in Everbeek / Everbeekplaats; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht als volgt wordt geraamd: 
-het leveren en plaatsen van 5 nieuwe sierpalen “Belle Epoque” hoogte 4m in RAL9005 
-het leveren en plaatsen van 5 nieuwe armaturen “Belgica” met NaHp-Tc 70W ED RX in RAL9005 
-het wegnemen van de huidige palen en armaturen, 
-het geheel bedrijfsklaar opstellen en dit tegen de totale prijs van € 13.293,61 incl. btw en incl. recupelbijdrage; 
Gelet op het feit dat een visum vereist is en in afwachting van het visum van de financieel beheerder; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in de eerstvolgende budgetwijziging; 
Kennisnemend van het voorstel van het college om dit ontwerp en deze raming goed te keuren 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : De prijsofferte ten bedrage van € 13.293,61 incl. btw en incl. recupelbijdrage van Intergem voor de 
vervanging van de bestaande lichtpunten in Opbrakel / St.-Martensstraat en de gerecupereerde materialen (palen en 
toestellen) worden gebruikt voor de herstelling van de gelijkaardige lichtpunten in Everbeek / Everbeekplaats, wordt 
goedgekeurd. 
Art.2 : De nodige gelden zijn voorzien in de budgetwijziging. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst onzer 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, 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: Lieven Bauwens - Raadslid 
 
22 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Solva. Ambachtelijke zone. Mandaat tot starten 

proces met het oog op ontwikkeling braakliggende percelen. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 2; 
Overwegende dat het maximaliseren van de ontwikkeling van bestaande percelen binnen de ambachtelijke zone 
bijdraagt tot de verdere (duurzame financiële) ontwikkeling van de gemeente; 
Gelet op het gewestplan van 24 februari 1977; 
Overwegende dat in het gewestplan onderstaande percelen zijn ingekleurd voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s: 
1° Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie C, 394K 
2° Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie C, 418L 
3° Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie C, 418B 
4° Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie C, 419C 
5° Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie C, 419B 
6° Brakel, 2e afd., sectie C, 861D 
7° Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie C, 433p 
8° Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie C, 428D2 
9° Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie C, 428B2 
10° Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie C, 428F2 
11° Brakel, 2e afd., sectie C, 871B 
12° Brakel, 2e afd., sectie C, 872A 
Overwegende dat hoger genoemde percelen tot op heden niet zijn ontwikkeld; 
Overwegende dat perceel 6 binnenkort in eigendom van de gemeente Brakel zal zijn; 
Overwegende dat de percelen 11 en 12 deel uitmaken van het project “uitbreiding ambachtelijke zone”; 
Gelet op het schrijven dd. 25 juni 2013 betreffende de vraag tot het overmaken van een standpunt betreffende de 
vraag tot het verkopen van de gronden aan: 
• Vennootschap DC Grondwerken, Ronsesestraat 51, 9660 Brakel 
• Familie De Moor-Lecluse, Dorpstraat 514, 3061 Bertem 
• Familie De Ceuster-De Moor, Baneike 16, 9660 Brakel 
• S. De Geeter, Kloosterstraat 2/21, 8510 Kortrijk 
• F. De Geeter, Doorniksewijk 134, 8500 Kortrijk 
• D. De Bie, Min. Vanden Peereboomlaan 34, 8500 Kortrijk 
• Vennootschap Van Durme, Kasteelstraat 21, 9660 Brakel 
• A. De Vleeschauwer, Muilemlaan 2/104, 1742 Ternat 
Gelet op de antwoorden die hieromtrent werden ontvangen op naam van: 
• Familie De Ceuster – De Moor, Baneike 16, 9660 Brakel dd. 22/7/13 
• V. De Vleeschauwer, Hauwijkstraat 36, 1790 Affligem dd. 11/7/13 
• De Moor-Lecluse, Dorpstraat 514, 3061 Leefdaal dd. 25/7/13 
• A. De Vleeschauwer, Muilemlaan 2/104, 1742 Sint-Katherina-Lombeek 
• Vennootschap Van Durme, Kasteelstraat 21, 9660 Brakel 
• Vennootschap DC Grondwerken, Herreweg 48, 9660 Brakel 
Overwegende dat de gemeente Brakel aangesloten is bij SOLVA als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor 
ruimtelijke ordening en socio-economische ontwikkeling; 
Overwegende dat het ontwikkelen van percelen gelegen in een ambachtelijke zone binnen de opdracht van SOLVA 
valt; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
BESLUIT 
Artikel 1: Het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische ontwikkeling 
(SOLVA) krijgt het mandaat tot het starten van de dialoog met het oog op het verwerven en/of ontwikkelen van de 
braakliggende percelen (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°) in de bestaande zone voor ambachtelijke bedrijven en 
KMO’s. 
Artikel 2: Solva wordt gevraagd om tegen uiterlijk 1 april 2014 een verslag betreffende haar werkzaamheden aan het 
bestuur over te maken met hierin o.a. een overzicht van de ondernomen stappen,  resultaat hiervan en een voorstel 
van vervolgtraject voor de percelen opgenomen onder artikel 1 van dit besluit. 
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan SOLVA. 
 
 
 
 
 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


