Zitting van de Gemeenteraad van 24 juni 2013
Aanwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck vanaf punt 08 - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx – Raadsleden
De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
De heer voorzitter dient raadslid P. Machtelinckx te verontschuldigen, fractieleider N. Morreels dient raadslid P.
Bauters te verontschuldigen.
Openbare zitting:
Secretariaat
01
Gemeentelijke administratieve sancties. Bijkomende aanstelling provinciale
sanctieambtenaar. Beslissing.
Met eenparigheid van stemmen wordt een bijkomende provinciale sanctieambtenaar aangesteld.
02
Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
Begroting 2012. Resultatenrekening en balans.
Met eenparigheid van stemmen worden de resultatenrekening en balans 2012 van de interlokale burensportdienst
Vlaamse Ardennen goedgekeurd.
03
Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
Begroting 2013.
Met eenparigheid van stemmen wordt de begroting 2013 op naam van de interlokale vereniging burensportdienst
Vlaamse Ardennen goedgekeurd.
04
Samenwerkingsverbanden. Streekoverleg. Voorstel streekpact 2013-2018.
Fractieleider J. Haegeman stelt dat voorliggende tekst te vaag en te breed is en te weinig aansluiting heeft bij de
lokale situatie en dat op basis hiervan de NVA-fractie zich zal onthouden.
Met 18 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck,
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J. De Temmerman, M.
Limpens, N. Morreels, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, en 3 onthoudingen vanwege de raadsleden
J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt het streekpact 2013-2019 goedgekeurd.
Openbare Werken - Mobiliteit
05
B.P.A. 3 “Centrum 2”. Aanleg wegenis en parking. Aanbestedingsdossier. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de aanleg van wegenis en
parking in BPA Centrum 2 goedgekeurd.
06
Investeringen. Brandweer. Aankoop commandowagen.
Raadslid L. Bauwens vraagt of er een afweging is van de noodzakelijkheid van investeringen binnen de gemeentelijke
vrijwillige brandweer.
Met eenparigheid van stemmen wordt de aankoop van een commandowagen goedgekeurd.
Milieu
07
Schenking van 2 loten grond gelegen te Brakel (Everbeek), 7e afdeling, Sectie B, nrs.
1191 en 1193. Beslissing.
Met éénparigheid van stemmen wordt de schenking van 2 loten grond aan de gemeente Brakel goedgekeurd.
Financiën
Vervoegt de zitting : Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
08
Budgetwijziging 2013/2, Goedkeuring.
Raadslid F. De Tant trekt de aandacht op:
- de autofinancieringsmarge en het effect van investeringen op het meerjarenplan en dit in relatie tot de
dorspkernvernieuwing.
- aankoop schoenen IBO
- het gemeentelijk onderwijs
- asfalteringen
- aanleg fietspad Parike
- aanleg uitweg Vierschaar
- aankoop vorkheftruck
- ijzelbestrijding
- renovatie kapel Elst
- containerpark
- onderhoudscontract containerpark
- herstellingswerken sporthal
- software zwembad
- aankoop basketbalmast
Hierop stelt raadslid F. De Tant voor het bedrag van 2.500 euro – ingeschreven ten bate van seniorenverenigingen –
door middel van een nieuwe actie “Toelage voor seniorenverenigingen” op te trekken naar 7.500 euro.
Met 14 nee-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck,
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J. De Temmerman, M.
Limpens en L. Bauwens, 5 ja-stemmen vanwege de raadsleden N. Morreels, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman,
K. Wattez en 2 onthoudingen vanwege de raadsleden J. Haegeman en Y. Beeckman wordt het voorstel van raadslid
F. De Tant niet goedgekeurd.
Fractieleider J. Haegeman stelt dat het nuttig is om zich te krijgen op het meerjarenplan dat in opmaak is en dat de
NVA-fractie zich zal onthouden bij de stemming over de budgetwijziging; gelet op het feit dat de NVA-fractie niet
betrokken was bij de opmaak van het budget 2013.
Raadslid K. Wattez trekt de aandacht op de raming voor de aanleg van de wegens in het BPA 3 “Centrum 2” en het
ingeschreven bedrag in het budget 2013.

Raadslid L. Bauwens stelt een vraag betreffende het onderhoudscontract voor het elektronisch schoolbord.
Met 13 ja-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck,
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J. De Temmerman, M.
Limpens en 8 onthoudingen vanwege de raadsleden N. Morreels, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez ,
L. Bauwens, J. Haegeman en Y. Beeckman wordt de budgetwijziging 2013/2 goedgekeurd.
Secretariaat
08/01
Punt aangevraagd door raadslid Y. Beeckman: nijpende personeelsproblematiek van IBO
Narrenschip.
Raadslid Y. Beeckman licht het door haar toegevoegde punt toe. Hierna verwijst schepen H. De Clercq naar de laatste
controle van het IBO door Kind&Gezin, de recente afwezigheden door ziekte, de voorlopige oplossing die via stagiairs
werd gevonden en het inschakelen van jobstudenten vanaf de maand juli.
08/02
Punt aangevraagd door raadslid J. Haegeman: bezorgen definitief uitsluitsel door
schepencollege aan jeugdhuis Alfa vzw over de intenties van het gemeentebestuur inzake
de ondersteuning van het jeugdhuis met het oog op de tewerkstelling en het bieden van
een bredere aanpak van het jeugdbeleid en de subsidiepolitiek.
Fractieleider J. Haegeman geeft toelichting bij het door hem toegevoegde punt. Raadslid K. Wattez trekt de aandacht
op de nood tot een beslissing voor 2 september 2013 met het oog op het instappen in de projectsubsidie.
Hierop worden mondelinge vragen gesteld:
Raadslid K. Wattez stelt vragen betreffende:
1° het gebruik van de borstelmachine bij de ruitersommegang te Michelbeke
2° de subsidies van BLOSO met het oog op het aanleggen van een Finse piste
Fractieleider N. Morreels stelt een vraag betreffende de werking van de openbare verlichting in de Ruiterijk
Raadslid Y. Beeckman stelt vragen betreffende:
1° de (overlast)situatie rond het skatepark en de mogelijkheid om het jeugdhuis in te schakelen in het toezicht hierop
2° het uitvoeren van werkzaamheden te Fayte 88.
Raadslid L. Bauwen stelt vragen betreffende:
1° de mogelijkheid om mobiele stembureaus in te richten in 2014
2° het plaatsen van de beslissingen van de gemeenteraad op www.brakel.be
Besloten zitting:
09
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Bevordering tot sergeant-majoor.
Met eenparigheid van stemmen wordt de bevordering tot sergeant-majoor goedgekeurd.
10
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Heraanstelling brandweerman en intrekken eretitel.
Met eenparigheid van stemmen wordt het intrekken van de eretitel en de heraanstelling als brandweerman
goedgekeurd.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Aanwezig:

Afwezig:

01

Voorzitter
Alexander De Croo

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

Dagorde: Gemeentelijke administratieve sancties. Bijkomende aanstelling provinciale
sanctieambtenaar. Beslissing.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 maart 2009 betreffende de aanwijzing van mevrouw Elke Lauwers en de heer Nico
De Smet als ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 26 april 2011 houdende de bijkomende aanstelling van mevrouw Sandra Pattyn,
mevrouw Anouk Vandebroucke en mevrouw Sarah Tavernier als ambtenaren belast met het opleggen van
administratieve geldboetes;
Gelet op het schrijven d.d. 30 mei 2013 van de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij
mevrouw Geertrui Neirynck worden voorgedragen als bijkomende sanctionerende ambtenaar;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde persoon bijkomend aan te
stellen;
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 21 ja-stemmen;
BESLUIT:
Art.1 : Mevrouw Geertrui Neirycnk, jurist bij de provinciale administratie Oost-Vlaanderen, wordt bijkomend
aangesteld als ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes.
Art.2 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Namens de raad,

Op last :

Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx - Raadsleden
02

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse
Ardennen. Begroting 2012. Resultatenrekening en balans.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 november 2004 betreffende de oprichting van de interlokale vereniging
Burensportdienst Vlaamse Ardennen en de goedkeuring van de oprichtingsovereenkomst;
Gelet op het schrijven d.d. 27 mei 2013 van de gemeentelijke sportfunctionaris, de heer Wim De Wael, betreffende
de resultatenrekening en balans 2012 van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen;
Gelet dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de raad van de provincie;
Gelet op het gunstig verslag d.d. 29 maart 2013 van voormelde rekening opgemaakt door de commissarissen
aangesteld door de Algemene Vergadering van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van sport, de heer Hedwig De Clercq;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde rekening 2012 met balans goed
te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 21 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art. 1 : De resultatenrekening en de balans 2012 van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen,
zoals in bijlage van deze beslissing, worden goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :
- de provinciale sportdienst;
- de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen;
- de gemeentelijke sportdienst.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx - Raadsleden
03

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse
Ardennen. Begroting 2013.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 november 2004 betreffende de oprichting van de interlokale vereniging
Burensportdienst Vlaamse Ardennen en de goedkeuring van de oprichtingsovereenkomst;
Gelet op het schrijven d.d. 27 mei 2013 van de gemeentelijke sportfunctionaris, de heer Wim De Wael, betreffende
de begroting 2013 van de interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen;
Gelet dat de begroting van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de raad van de provincie;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van Sport, de heer Hedwig De Clercq;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde begroting goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 21 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art. 1 : De begroting 2013 van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen, zoals in bijlage van
deze beslissing, wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :
- de provinciale sportdienst;

- de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen;
- de gemeentelijke sportdienst.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx - Raadsleden
04
Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Streekoverleg. Voorstel streekpact 2013-2018.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat binnen het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (SERR/RESOC) overleg wordt gepleegd over de
socio-economische ontwikkeling en het arbeidsmarktbeleid in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (arrondissementen Aalst
en Oudenaarde);
Overwegende dat de visie op streekontwikkeling, vanuit dit overleg ontwikkeld, gebundeld wordt in een Streekpact;
Overwegende dat voor de periode 2013-2018 een nieuw streekpact dient opgemaakt te worden voor regio Zuid-OostVlaanderen;
Overwegende dat het voorliggende Streekpact het referentiekader wordt van het streekbeleid en de adviezen aan de
Vlaamse Overheid;
Overwegende dat het Streekpact de algemene visie omvat die jaarlijks in een concreet actieplan wordt vertaald
waarbij naast de sociale partners ook de lokale besturen input kunnen geven;
Overwegende dat het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen streeft naar een duurzame socio-economische
ontwikkeling van de regio;
Overwegende dat het inhoudelijke terrein wordt beperkt tot het socio-economische beleid waarbij een evenwicht
vooropstaat tussen economie en werkgelegenheid en waarbij ook aandacht gaat naar interfererende beleidsdomeinen
zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, wonen en zorg;
Overwegende dat voor andere domeinen (welzijn, toerisme,…) de optie is om de autonomie van de bestaande
overlegstructuren ten volle te respecteren maar waar mogelijk maximaal samen te werken en overleg te plegen;
Overwegende dat via regiotafels rond de verschillende thema’s, organisaties die geen lid zijn van het Streekoverleg
Zuid-Oost-Vlaanderen, ook betrokken kunnen worden bij de verdere uitwerking van het streekpact in de (concrete)
actieplannen. Ook via het burgemeestersoverleg kan vanuit de lokale besturen input worden gegeven naar het
streekpact toe;
Overwegende dat het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen binnen dit Streekpact :
1. De focus richt op een beperkt aantal kernuitdagingen waar de regio mogelijks impact op heeft;
2. Streeft naar een maximale ondersteuning/dienstverlening ten behoeve van de lokale besturen;
3. Voor de uitvoering van dit Streekpact het nodige zal doen tot uitbouw van de nodige overlegstructuur : regiotafels,
burgemeestersoverleg, ad-hoc-werkgroepen, intergemeentelijk overleg…
4. Optimalisatie van de communicatiestromen naar lokale besturen via verbindingsambtenaren en gebruik van de
actuele sociale mediamogelijkheden;
De zes focuspunten uit het Streekpact zijn :
1) Innovatie Zorgzame Regio
2) Lokaal Ondernemerschap
3) Mobiliteit
4) Kwalitatief Wonen
5) Opleiding & Werken
6) Zorgfocus ouderen/vergrijzing
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het omschreven Streekpact goed te
keuren;
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 18 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemming;
BESLUIT :
Art. 1 : Het door het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen omschreven Streekpact wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan het Streekoverleg.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.

Afwezig:

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

05

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” aan Studiebureau BVP
bvba, Dendermondesteenweg 563 te 9070 Destelbergen;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr. 2013/084 werd opgesteld door de
ontwerper, Studiebureau BVP bvba, Dendermondesteenweg 563 te 9070 Destelbergen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 98.740,50 excl. btw of € 119.476,01 incl. 21%
btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op budgetcode
224000/GRO/0200 (actie 2013000076) van de buitengewone dienst;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op 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;
BESLUIT :
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/084 en de raming voor de opdracht “BPA
3 "centrum 2". Aanleg wegenis en parking”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau BVP bvba,
Dendermondesteenweg 563 te 9070 Destelbergen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
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 ;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx - Raadsleden
06
Dagorde: Investeringen. Brandweer. Aankoop commandowagen.
Gelet op schrijven met ref. FCV/GG/13-1244 van de Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen houdende een
overzicht van het programmatiecommissie 2013 : geglobaliseerde aankopen brandweer;
Gelet dat deze aankopen in drie fasen (cfr. schijven) gebeuren en voor 75% door de federale overheid worden
gesubsidieerd;
Gelet op de shortlist 2 van de aankopen van het interventiematerieel voor de brandweerdiensten in het kader van de
geglobaliseerde opdrachten, waarvoor de brandweerkorps Brakel een commandowagen 4x4 Systeem A (code 36210)
staat opgelijst ten bedrage van € 70.063,84 incl. btw;
Gelet op het schrijven d.d. 19 mei 2013 van onze dienstchef Brandweer Brakel, Lt. Ing. Sadones Rudy houdende het
verzoek om via deze shortlist over te gaan tot de aankoop van een commandowagen Mercedes Vito Kombi 116 CDI
4x4;

Gelet op feit dat voor deze aankoop het gemeentelijk aandeel € 26.635,84 bedraagt, zijnde 25% van de totaalprijs
excl. btw en 21% btw op de volledige totaalprijs;
Overwegende dat het college voorstelt om over te gaan tot de aankoop van een commandowagen;
Gezien dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2014 ;
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 eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Principieel akkoord te gaan met de opdracht “Investeringen. Aankoop commandowagen” voor een bedrag
indicatief geraamd op € 70.063,84 incl. btw via de shortlist 2 van het programmatiecommissie 2013 : geglobaliseerde
aankopen brandweer. .
Art.2 : Deze aankoop gebeurt in drie fasen (cfr. schijven) en wordt voor 75% door de federale overheid
gesubsidieerd.
Art. 3 : Het gemeentelijk aandeel bedraagt in totaal € 26.635,84, zijnde 25% van de totaalprijs excl. btw en 21% btw
op de volledige totaalprijs.
Art. 4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx - Raadsleden
07

Dagorde: Schenking van 2 loten grond gelegen te Brakel (Everbeek), 7e afdeling, Sectie
B, nrs. 1191 en 1193. Beslissing.
Gelet op het schrijven van mevr. Myriam De Busschere, Geraardsbergsestraat 80, 9320 Aalst waarbij deze overgaat
tot een gratis schenking van 2 percelen, zijnde 7e afdeling, sectie B nr(s). 1191 en 1193 aan de gemeente Brakel;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Besluit:
Art. 1: De gratis schenking door mevr. Myriam De Busschere, Geraardsbergsestraat 80, 9320 Aalst van 2 percelen,
zijnde 7e afdeling, sectie B nr(s). 1191 en 1193 wordt aanvaard.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx - Raadsleden
08
Dagorde: Budgetwijziging 2013/2, Goedkeuring.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en
financieel beheer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het
bijzonder op artikel 5;
Gelet op de brief van Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand, mijnheer Geert Bourgeois, met de vraag aan alle lokale besturen om hun intentie inzake het tijdstip van
invoering van de nieuwe regelgeving inzake de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn mee te delen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake de
beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vanaf
1 januari 2013;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 betreffende de gemeenten, de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur met de instructies voor het
opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest en de bijhorende toelichting voor de besturen die vanaf financieel
boekjaar 2011, 2012 of 2013 de beleids- en beheercyclus toepassen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de
beleidsvelden;
Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2013/02;
Overwegende dat de besturen die vanaf 2013 starten met de beleids- en beheercyclus door minister Geert Bourgeois
vrijgesteld zijn van het opstellen van een meerjarenplan en dat deze besturen zich beter onmiddellijk richten op de
meerjarenplanning 2014-2019;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 26.959 en de autofinancieringsmarge € -669.073 bedraagt;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge pas op het einde van meerjarenplanning positief dient te zijn;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
13 ja-stemmen
8 onthoudingen
1 positieve raadgevende stem van de ocmw-voorzitter de heer Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1: De budgetwijziging 2013/02, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 26.959 en de autofinancieringsmarge bedraagt € -669.073.
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder en de
dienst financiële organisatie.
Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen aangetekend verstuurd ter attentie
van de provinciegouverneur, in uitvoering van artikel 253 §1 2° van het gemeentedecreet.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx - Raadsleden
08/01

Dagorde: Punt aangevraagd door raadslid Y. Beeckman: nijpende personeelsproblematiek
van IBO Narrenschip.
Geen beslissing.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx - Raadsleden
08/02

Dagorde: Punt aangevraagd door raadslid J. Haegeman: bezorgen definitief uitsluitsel
door schepencollege aan jeugdhuis Alfa vzw over de intenties van het gemeentebestuur
inzake de ondersteuning van het jeugdhuis met het oog op de tewerkstelling en het
bieden van een bredere aanpak van het jeugdbeleid en de subsidiepolitiek.

Geen beslissing.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx - Raadsleden
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Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Bevordering tot sergeant-majoor.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 april 2013 houdende de openverklaring van 1 functie van sergeant-majoor bij de
gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet dat de voormelde vacante betrekking bekend werd gemaakt overeenkomstig artikel 17 van voormeld reglement
van organisatie;
Gelet op de ingekomen kandidatuur : de heer Lieven Vanwinnendaele;
Gelet op het collegebesluit d.d. 6 mei 2013 houdende de aanstelling van de leden van de examencommissie die
instaat voor het afnemen van het bevorderingsexamen;
Gelet dat volgens het proces-verbaal d.d. 1 januari 2013 van voormelde commissie de heer Lieven Vanwinnendaele
geslaagd is in de bevorderingsproef;
Gelet dat de heer Lieven Vanwinnendaele, heden in dienst als 1ste sergeant bij de gemeentelijke vrijwillige
brandweer, voldoet aan de voorwaarden om bevorderd te worden tot sergeant-majoor;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Lieven Vanwinnendaele te
bevorderen tot sergeant-majoor;
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 21 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art. 1 : De heer Lieven Vanwinnendaele, geboren te Opbrakel op 21 mei 1971, wonende te Brakel, Wijnstraat 24,
wordt met ingang van 1 juli 2013 bevorderd tot sergeant-majoor bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer.
Art. 2 : Er zal met de heer Lieven Vanwinnendaele een nieuw dienstnemingscontract worden afgesloten.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc
De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Fernand De Tant, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Peter Bauters, Pascal Machtelinckx - Raadsleden
10

Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Heraanstelling brandweerman en
intrekken eretitel.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het reglement op het zonaal gecoördineerd reglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 4 februari 2013 houdende het eervol ontslag van de heer Leon Baeyens en toekenning
eretitel van brandweerman;
Gelet dat voormeld ontslag werd toegekend wegens het bereiken van de leeftijdgrens;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 april 2013 betreffende
Gelet op het Koninklijk besluit d.d. 21 maart 2013 betreffende wijziging artikel 23 van de bijlagen 2 en 3 van het
Koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de
gemeentelijke brandweerdiensten waarin de leeftijdsgrens van de brandweerlieden werd opgetrokken tot 65 jaar mits
te voldoen aan minimale voorwaarden;
Gelet dat bij raadsbesluit d.d. 29 april 2013 de bepalingen van voormeld Koninklijk besluit werden opgenomen in het
zonaal gecoördineerd reglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;

Gelet op het schrijven d.d. 24 juni 2013 van de heer Leon Baeyens betreffende zijn kandidatuur om terug in dienst te
treden als brandweerman;
Gelet op het medisch verslag d.d. 10 juni 2013 waaruit blijkt dat de heer Leon Baeyens medisch geschikt werd
bevonden;
Gelet op het gunstig advies d.d. 13 juni 2013 vanwege de brandweercommandant, de heer Rudy Sadones;
Gelet op het voorstel om de heer Leon Baeyens terug in dienst te nemen als brandweerman met ingang van 1 juli
2013;
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 21 ja-stemmen;
Gelet op de meerderheid der stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck
BESLUIT :
Art. 1 : De heer Leon Baeyens, geboren te Zele op 29 december 1952, wonende te Brakel, Watermolenstraat 80,
wordt met ingang van 1 juli 2013 terug in dienst genomen als effectief brandweerman, met behoud van de verworven
dienstanciënniteit.
Art. 2 : Er wordt met de heer Leon Baeyens een dienstnemingscontract afgesloten voor 1 jaar. Dit contract is vier
keer stilzwijgend verlengbaar met één jaar, mits het voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 23 van het
zonaal gecoördineerd reglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer
Art. 3 : De hem toegekende titel van ere-brandweerman en erkentelijkheidspremie worden ingetrokken.
Namens de raad,

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

