
Zitting van de Gemeenteraad van 26 december 2014 

 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig: Johan Thomas - Schepen 
Christine D’Haeyer – Raadslid 

De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 
De heer voorzitter verontschuldigd schepen J. Thomas, fractieleider N. Morreels dient raadslid C. D’Haeyer te 
verontschuldigen. 
Openbare zitting: 
Financiën 
01 Rekening 2013. Vaststelling en goedkeuring. 
Raadslid F. De Tant geeft een algemene beschouwing bij de 1 tot en met 4 van voorliggende agenda en stelt te zullen 
voorstellen de punten te verdagen. Dit gelet op: 
1° de “feestperiode” waarin het moeilijk is om belangrijke dossier voor te bereiden 
2° het gegeven dat het gemeentehuis niet op normale wijze open was 
3°  de kerstperiode waarin veel familiefeesten worden georganiseerd en de verlofdag o tweede Kerstdag. 
4° de afwezigheid van raadslid C. D’Haeyer en in het bijzonder van de schepen belast met Financiën J. Thomas. 
Fractieleider J. Haegeman sluit zich hierbij aan; dit ook in het licht van de afwezigheid van de schepen belast met 
Financiën. 
Met 13 nee-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. 
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De 
Temmerman, M. Limpens en 8 ja-stemmen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant,  L. 
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt beslist de punten 1 tot en met 4 niet af te 
voeren. 
Schepen M. De Valck brengt een negatieve raadgevende stem uit. 
Hierop start raadslid F. De Tant de bespreking ten gronde van de rekening 2013 en stelt hieromtrent dat: 
1° de rekening veel te laat worden voorgelegd. Deze hadden moeten beschikbaar zijn in de eerste helft van 2014. 
2° de overgemaakte stukken een onderzoek en debat ten gronde niet mogelijk maken. De documenten zijn weliswaar 
letterlijk omvangrijk; maar bevatten bitter weinig (relevante) informatie. Dit laat de gemeenteraad niet toe om een 
beoordeling te maken van het gevoerde beleid. Van de in totaal 243 bladzijden zijn slechts 21 bladzijden bruikbaar. 
Binnen de beperkte cijfers die zijn overgemaakt, zijn er dan ook nog slechts globale cijfers te vinden en dit voor 
slechts enkele actieplannen. Dit tegenover een budget van 125 miljoen euro. Over tal beleidsdomeinen worden geen 
gegevens verstrekt (bijvoorbeeld algemene financiering dat de belangrijkste inkomsten (belastingen, 
gemeentefonds,..) bevat, erediensten, watervoorziening, afval- en regenwater, dividenden, lijkbezorging,milieu, 
huisvuil, parken en plantsoenen, openbaar vervoer, handel- en middenstand, dividenden elektriciteit en gas, premies, 
werkgelegenheid, nijverheid, ruimtelijke ordening, sport, zwembad, jeugd, cultuur, toerisme, politie,… Waarom is er 
geen statistische informatie meer beschikbaar zoals in het verleden? 
Voor de CD&V-fractie zijn dit ongeldige documenten die nogmaals de nood tot verdagen onderstrepen. 
Op een initiële begroting van 13 miljoen  euro is er een overschot van 2.708.960 euro als gevolg van het resultaat 
van de vorige boekjaren. De tussenkomst voor het OCMW voor een bedrag van 1.197.432 euro betekent een stijging 
van 51% in vergelijking met 2012. Binnen dit kader is het nog steeds wachten op de rekeningen 2012 en 2013 op 
naam van het OCMW. 
De voorzitter van de gemeenteraad stelt hierop dat de rapportering overeenkomstig de “BBC” alleen op de prioritaire 
doelstellingen gebeurt. 
Raadslid K. Wattez treedt raadslid F. De Tant bij in de stelling dat meer cijfers meer transparantie mogelijk maakt en 
een beter zicht op de (financiële) toekomst van de gemeente mogelijk maakt. 
Fractieleider J. Haegeman stelt dat de rekening als een ambtelijk document moet worden beschouwd waarvan de 
politieke dimensie beperkt is. 
Met 16 ja-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. 
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De 
Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 nee-stemmen vanwege  de raadsleden N. 
Morreels, P. Bauters, F. De Tant,  L. Braeckman, K. Wattez, wordt de rekening 2013 goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
02 Meerjarenplanwijziging 2014-2019/3. 
De voorzitter van de gemeenteraad stelt voor de punten 2, 3 en 4 samen te bespreken en start de bespreking met 
een algemene inleiding. 
De financiële situatie van de gemeente is inderdaad achteruit gegaan overeenkomstig schema M2. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn: 
1° de sterkte daling van de belastinginkomsten 
2° het voorzien van een bedrag van 400.000 euro voor de renovatie van het gemeentelijk zwembad. 
3° Lopende projecten die op kruissnelheid komen met hun financiële impact (renovatie recreatiedomein, dienstweg 
Gauwstraat, verbindingsweg naar Driehoekstraat, dorpskernvernieuwing, vernieuwing centrale verwarming 
gemeentelijk onderwijs). 
Daar tegenover staat dat de belastingen de voorbije jaren niet zijn gestegen en de gezinsbelasting is afgeschaft. 
Raadslid K. Wattez stelt dat reeds na 2 jaar in de nieuwe bestuursperiode de gemeentelijke financiën uit de bocht 
gaan; dit gelet op: 
1° de evolutie van het budgettair resultaat (van 3.800.000 euro naar 2.700.000 tot 1.015.000 euro). 
2° het dalen van de financiële reserves  
3° de evolutie van de autofinancieringsmarge 
4° het leven “boven zijn stand” en dit door bijvoorbeeld: het project van de dorpskernvernieuwing, het optrekken van 
een nieuw administratief gebouw, de receptiekosten 



4° onzekere (financiële) factoren zoals de politiezone (+100.000 euro), het politiegebouw, de impact van de 
brandweerhervorming, de Federale en Vlaamse besparingen, het rusthuis Najaarszon waar meer dan 1 miljoen extra 
wordt voorzien en waar op enkele maanden tijd verschillende scenario’s zijn voorgelegd. 
Momenteel wordt zwaar geleend om het goedgekeurde beleid te kunnen uitvoeren; leningen dienen echter 
terugbetaald te worden en mogelijks moeten de belastingen verhoogd worden 
De voorzitter van de gemeenteraad stelt hierop dat de belastingen niet zullen verhogen in deze bestuursperiode en 
stelt op de gemaakte vaststellingen dat: 
1° deze legislatuur inderdaad veel investeringen zullen gebeuren, maar dat het financieel klimaat hiertoe momenteel 
uiterst gunstig is. 
2° de werking van de politiezone inderdaad bijzondere aandacht vraagt 
3° er een stuk onzekerheid is in de brandweerhervorming die nog dient te worden uitgeklaard 
4° voor wat betreft het rusthuis: 
- de meeruitgave van 1 miljoen euro is de som van alle meeruitgaven tot en met 2019 
- het aanvankelijke ingeschreven bedrag van 250.000 euro als tussenkomst in de loonkost een fictie was en in 
voorliggend voorstel 340.000 euro bedraagt met een jaarlijkse indexering van 2% 
- de contractuele tussenkomst in de verliezen zal eindigen in 2016 
- er blijft inderdaad een tussenkomst in de loonkost van afgerond 340.000 euro en dit gebaseerd op: 
a) de studie van Attentia met als resultaat 57.000 euro 
b) het verschil in verlofdagen (33 dagen openbaar ten opzicht van 21 in de private sector) 
c) de meerkost van directeur (10.000 euro) 
d) de betaalde pauzes  
e) het derde luik dat voor de private sector 9.500 euro per VTE bedraagt en in de openbare sector 3.400 euro is 
f) de sociale maribel (14.000 euro) 
g) de hospitalisatieverzekering 
h) de maaltijdscheques 
Deze punten samen geven als resultaat afgerond 360.000 euro. Bij de onderhandelingen met de verenigingen is een 
overeenkomst gevonden over een te indexeren bedrag van 340.000 euro. 
Naast de niet-onbelangrijke financiële dimensie van dit dossier dient ook naar de concrete situatie gekeken te 
worden. Tot de start van de vereniging was er een afgekeurd rusthuis met een sluitingsscenario voor 50 bedden. 
Ondertussen is er een splinternieuw rusthuis met 54 bedden, 10 kortverblijven en een gerenoveerd gebouw met 45 
assistentiewoningen. Een site dit in orde is met de normen 2019 voor dergelijke complexen. Een vernieuwd en 
uitgebreid complex waar bij in 2019 voor afgerond 400.000 euro zullen in deelnemen; daar waar de laatste jaren 
voor de vereniging het oude afgekeurde rusthuis tot 500.000 euro jaarlijks als tussenkomst kende. Het loont ook de 
moeite eens bij de buren te kijken en dit bijvoorbeeld naar Ronse (149 bedden met een verlies van 800.000 euro), 
Zottegem (190 bedden met een verlies van 2.000.000 euro), Oudenaarde (130 bedden – 1.600.000 euro) en Deinze 
(75 bedden, 450.000 euro). 
De terugvorderbare subsidie die moet worden terugbetaald is voorzien omdat alle assistentiewoningen nog niet zijn 
verhuurd. De terugbetaling is voorzien vanaf die jaren waarin de gemeente niet meer dient tussen te komen in de 
verliezen. Indien de vereniging als gevolg van de terugbetaling van de terugvorderbare subsidie een verlies zou 
kennen, zal de private partner dit verlies dienen te dragen. 
Het huidige voorstel is alvast draagbaar, voorzienbaar en geeft een antwoord op de bemerkingen van de Gouverneur. 
Fractieleider J. Haegeman stelt overtuigd te zijn van de goede intenties van het college in dit dossier, maar wil in dit 
dossier en de voorliggende dossiers waarschuwen voor: 
1° de impact van voorliggend scenario op de financiële gezondheid van de gemeente 
2° het snel afkalven van de financiële reserves 
3° de evolutie van de autofinancieringsmarge 
Hij stelt wel voorstander te zijn van het opnemen van leningen, maar ook andere politieke keuzes te maken zoals het 
aansluiten van de lokale politie bij een andere politiezone, het zoeken naar samenwerking voor de renovatie van het 
gemeentelijk zwembad (bijvoorbeeld Brasschaat). 
Met betrekking tot het dossier van het rusthuis stelt fractieleider J. Haegeman dat het huidig voorstel inderdaad een 
antwoord is op de bemerkingen van de Gouverneur en dat hij akkoord kan gaan met de berekening inzake de 
loonkost; maar dat deze weliswaar nog te hoog ligt (de loonkost 2014 ligt hoger dan de totale tussenkomst in 2008). 
Vragen hieromtrent zijn hoe groot het verlies 2013 zal zijn, gezien er nog geen rekeningen beschikbaar zijn en wat er 
op termijn met eventuele winst binnen de vereniging zal gebeuren en of de gemeente dan de voorziene bijdrage zal 
dienen te betalen. 
De voorzitter van de gemeenteraad wijst dat in het verleden niet alle contractuele tussenkomsten in de verliezen 
werden opgevraagd door de vereniging (2007, 2010, 2011) en dat dit overeenkomst met een bedrag van 318.000 
euro. 
Raadslid L. Bauwens stelt de vraag naar de opportuniteit van het investeren van belastinggelden voor nieuw 
personeel en waarom het “publiek” karakter  van het personeelsstatuut niet volledig kon gestopt worden. 
De voorzitter van de gemeenteraad stelt dat het niet aangewezen is om in één en dezelfde openbare instelling 
verschillende statuten te kennen. 
Raadslid F. De Tant sluit zich aan in het debat met de vaststellingen dat: 
1° er goede argumenten in het debat naar boven komen 
2° het echter nodig is om de akte van oprichting van de vereniging bij de hand te nemen waarin twee belangrijke 
elementen zijn opgenomen onder de vorm van een uitdovende tussenkomst in de verliezen en een tussenkomst in de 
loonkost 
3° bij het oprichten van de vereniging cd CD&V-fractie uitgegaan is van een afbouwscenario, waarbij de bestaande 
rechten voor het personeel werden behouden, maar dit niet het geval is voor nieuwe personeelsleden en dat een 
nieuwe onderhandeling hieromtrent aangewezen is. 
4° in de oprichtingsakte geen specifieke informatie is te vinden betreffende de berekening van de tussenkomst in de 
loonkost. Indien de vereniging  - als privé-instelling - financiële noden heeft, dient ze deze op te lossen via de private 
markt. 
5° de huidige situatie de facto neerkomt op een privatisering, maar waarbij de lasten voor het bestuur zijn en het 
beter was geweest het rusthuis volledig af te stoten 
6° er in de overeenkomst geen sprake is van een terugvorderbare subsidie. Het bestaande akkoord was reeds 
voordelig voor vzw Sint-Jozef en met voorliggend voorstel wordt daar nog een (financiële) schep bovenop gedaan. 
7° het nog steeds wachten is op de cijfers van de rekeningen sedert 2011 
8° er geen informatie te vinden is inzake de regeling voor de Gesco’s. 
9° de tussenkomst jaarlijks wordt geïndexeerd, maar er in 2014 en 2015 geen indexoverschrijding zal zijn. 



10° op basis van voorliggend voorstel de indruk ontstaat dat door investeringen in de eerste tien jaar vooral uit te 
voeren, deze door de gemeente via de tussenkomst in de verliezen, worden gedragen en wat er zal gebeuren op het 
moment dat de vereniging winstcijfers zal voorleggen 
Op het niveau van het OCMW en de gemeente stelt raadslid F. De Tant vast dat: 
1°  de tussenkomst voor het OCMW op korte tijd bijna verdubbeld is naar 1.792.000 euro. 
2° het gegeven dat er recent verschillende (financiële) scenario’s de ronde doen de transparantie niet hebben 
bevorderd. 
3° de dividenden gelijk zijn gebleven 
4° de tussenkomst in de politie, na jaren stabiel te zijn gebleven, nu sterk gestegen is 
5° de autofinancieringsmarge alleen nog in 2019 positief is 
6° het ontwerp van dorpskern (financieel) soberder kan 
7° de receptiekosten dienen te worden beperkt 
8° hij achter zijn vroeger voorstel blijft staan om het overschot van de seniorenraad aan de verenigingen uit te keren 
en structureel de toelage aan de seniorenraad op te trekken met 5.000 euro. 
Hierop stelt schepen A. Flamand dat: 
1° de vereniging een vereniging is naar publiek recht 
2° er wettelijk geen ander statuut kon gegeven worden aan het personeel 
3° de akte tot oprichting drie maal op de gemeenteraad is besproken 
Hierop ontstaat een verhitte discussie tussen fractieleider N. Morreels en schepen A. Flamand.  
Met betreffende tot de budgetwijziging 2014/3 komt raadslid F. De Tant tussen door te stellen dat: 
1° er een positief resultaat werd voorgelegd van 72.311 euro en dit door de overschot van de vorige jaren van 
748.918 euro en dat dit nu geëvolueerd is naar een positief resultaat van 1.267.538 euro. 
2° er tal van doorschuivingen naar 2015 zijn (ongeveer 3.250.000 euro) die het resultaat sterk vertekenen 
3° er leningen worden voorzien voor een bedrag van 5.250.000 euro 
Met 13 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq,  S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. 
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De 
Temmerman, M. Limpens en 8 nee-stemmen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, L. 
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt de meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
03 Budgetwijziging 2014/3. 
Met 13 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq,  S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. 
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De 
Temmerman, M. Limpens en 8 nee-stemmen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, L. 
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt de budgetwijziging 2014/3 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
04 Budget 2015.Goedkeuring. 
Met 13 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq,  S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. 
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De 
Temmerman, M. Limpens en 8 nee-stemmen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, L. 
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt het budget 2015 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Milieu 
05 Herziening zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan. 
Fractieleider N. Morreels stelt naar aanleiding van voorliggend dossier dat de gemeente een initiatief zou dienen te 
nemen teneinde het dossier van de vernieuwing van de N8 te zien herop te starten. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het indienen van de voorgestelde bewaren binnen het kader van het openbaar 
onderzoek goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Openbare Werken - Mobiliteit 
06 Intergem. Offerte “feestverlichtingsinstallatie” - Nederbrakel. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte voor “feestverlichtingsintallatie” te (ex-)Nederbrakel goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Milieu 
07 Containerpark. Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 
Fractieleider N. Morreels stelt dat zijn fractie zich zal onthouden op basis van de goedgekeurde verhoging van de 
tarieven in een vorige gemeenteraad. 
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, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, L. Braeckman, K. Wattez wordt het reglement op de inzameling, recyclage en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen goedgekeurd 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
08 Containerpark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 
Fractieleider J. Hageman stelt voorliggend voorstel te zullen steunen, gezien dit ook het voorwerp was van een 
vroeger vraag vanuit de NVA-fractie. 
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, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, L. Braeckman, K. Wattez wordt het belastingreglement op de inzameling, 
recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen goedgekeurd 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Financiën 
09 Dotaties 2015 aan de brandweerzone Vlaamse Ardennen. Vaststelling. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de dotatie 2015 aan de brandweerzone Vlaamse Ardennen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Secretariaat 
10 Gemeentefinanciën. Gemeentebelasting op tweede verblijven en weekendhuisjes. 

Goedkeuring 



Met 16 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq,  S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. 
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De 
Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. 
Morreels, P. Bauters, F. De Tant, L. Braeckman, K. Wattez wordt de gemeentebelasting op tweede verblijven en 
weekendhuisjes goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Hierop worden mondelingen vragen gesteld door: 
1° Raadslid K. Wattez betreffende de afgeleverde geluidsafwijking naar aanleiding van carnaval 2015 en de gevoerde 
communicatie door de organisator van een eindejaarsfuif in de gemeentelijke sporthal. 
2° Fractieleider N. Morreels betreffende de logistieke organisatie van de lopende wervingsprocedures 
Besloten zitting: 
11 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling effectief brandweerman. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorgestelde kandidaat  aangesteld als effectief branweerman. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
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Jürgen De Mets - Secretaris 
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01 Dagorde: Rekening 2013. Vaststelling en goedkeuring. 
 
Gelet op de artikelen 43 §2, 3° en 171 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn 
uitvoeringsbesluiten;  
Gelet op art. 40 e.v. van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheercyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010;  
Gelet op de gemeentelijke jaarrekening 2013, balans 2013, staat van opbrengsten en kosten 2013 in bijlage bij dit 
besluit. 
Overwegende dat de Financiële toestand van de Jaarrekening als volgt is samengesteld: 
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Resultaat op kasbasis (VI - VII) 1.550.020

Bestemde gelden voor investeringen 0

Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.158.940

Bestemde gelden voor de exploitatie 1.158.940

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 3.804.561

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 2.708.960

Overige transacties 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -1.095.601

Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 95.632

Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0

Ontvangsten 159.113

Op te nemen leningen en leasings 63.481

Toegestane investeringssubsidies 389.328

Overige transacties 0

Aflossing financiële schulden 1.039.246

Toegestane leningen 0

III. Andere (B-A) -1.269.461

Uitgaven 1.428.574

Uitgaven 1.330.187

Ontvangsten 269.320

Ontvangsten 12.555.768

II. Investeringsbudget (B-A) -1.060.867

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.234.727

Uitgaven 11.321.041

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening



Overwegende dat de Balans (J6) sluit met een eindtotaal activa = passiva: € 54.930.589,94; 
Overwegende dat de Staat van Kosten en Opbrengsten (J7) als volgt is samengesteld: 

I. Kosten   15.755.016,08 
II. Opbrengsten  13.189.858,98 
III. Tekort van het boekjaar -2.565.157,10 

Gelet op de mondelinge toelichting van de voorzitter van de gemeenteraad Alexander De Croo; 
Gelet op de tussenkomsten van raadsleden Fernand De Tandt, Kris Wattez en Jan Haegeman, terug te vinden in het 
beknopt verslag bij dit besluit; 
Gelet op de stemming die volgende uitslag oplevert: 
16 ja-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, P. 
Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De Temmerman, 
M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman  
5 nee-stemmen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant,  L. Braeckman, K. Wattez 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Besluit: 
Art. 1: De raad stelt de jaarrekening van de gemeente over het jaar 2013, in bijlage bij dit besluit, vast en keurt ze 
goed. 
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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Johan Thomas - Schepen 
Christine D’Haeyer - Raadslid 

 
02 Dagorde: Meerjarenplanwijziging 2014-2019/3. 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en 
financieel beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het 
bijzonder op artikel 5; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake de 
beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vanaf 
1 januari 2013; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de 
beleidsvelden; 
Gelet op het ontwerp van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/3; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis gedurende de ganse periode positief blijft en de autofinancieringsmarge in 
2019 €  bedraagt € 284.802; 
Gelet op de verklaring van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/3 door de voorzitter van de gemeenteraad 
Alexander De Croo en het daaropvolgende debat; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

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

BESLUIT: 
Art. 1: De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/3, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk 

- € 108.598 in 2014 
- € 126.026 in 2015 
- € 44.538 in 2016 
- € 81.970 in 2017 
- € 73.925 in 2018 
- € 19.413 in 2019 

en de autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt  € 284.802.  
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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Johan Thomas - Schepen 
Christine D’Haeyer - Raadslid 

 
03 Dagorde: Budgetwijziging 2014/3. 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en 
financieel beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het 
bijzonder op artikel 5; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake de 
beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vanaf 
1 januari 2013; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de 
beleidsvelden; 
Gelet op de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/3; 
Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2014/3; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 108.598 en de autofinancieringsmarge      € - 752.837 bedraagt; 
Overwegende dat dit gelijk is aan de gegevens uit het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/3 en dat derhalve de 
budgetwijziging 2014/3 past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/3; 
Gelet op de verklaring van de budgetwijziging door de schepen van financiën en het daaropvolgende debat; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

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

BESLUIT: 
Art. 1: De budgetwijziging 2014/3, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 108.598 en de autofinancieringsmarge bedraagt      € -752.837.  
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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Johan Thomas - Schepen 
Christine D’Haeyer - Raadslid 

 
04 Dagorde: Budget 2015.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 ( gewijzigd met besluit van de Vlaamse Regering van 
23 november 2012 ) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, de provincies en de ocmw’s;  
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010           ( gewijzigd met ministerieel besluit van 26 november 
2012 ) tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 
van de rekeningsstelsels van de gemeenten, de provincies en de ocmw’s; 
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 beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013;  
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2014 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de 
strategische meerjarenplanning 2014 – 2019 en de budgettering 2015 volgens de beleids- en beheerscyclus; 
Gelet op het ontwerp budget 2015; 
Overwegende dat het budget 2015 financieel in evenwicht is en dat het resultaat op kasbasis € 126.026 en de 
autofinancieringsmarge €  -1.064.966 bedraagt;  
Overwegende dat dit overeenstemt met het meerjarenplan 2014-2019; 
Gelet op de mondelinge toelichting van de voorzitter van de gemeenteraad Alexander De Croo; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 



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

BESLUIT: 
Art. 1: Het budget 2015, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 126.026 en de autofinancieringsmarge bedraagt       €-1.064.966.  
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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Johan Thomas - Schepen 
Christine D’Haeyer - Raadslid 

 
05 Dagorde: Herziening zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan. 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 25,§3, artikel 27,§1 en §3, artikel 
28 en artikel 35, §2; 
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 10.2.3, §1, 20°; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de 
scheiding tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de 
zoneringsplannen; 
Gelet op Vlarem titel II, artikels 2.3.6.4, 6.2.2.1.2 en 6.2.2.4.1; 
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het definitief zoneringsplan van de 
gemeente Brakel; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie 
van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de 
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de 
zoneringsplannen; 
Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 8 december 2014; 
Overwegende dat het definitief zoneringsplan om de zes jaar getoetst en zo nodig, gelijktijdig en conform de 
procedure voor vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen, wordt herzien; 
Overwegende dat de definitieve zoneringsplannen in ieder geval van kracht blijven tot de herziene definitieve 
zoneringsplannen in het stroomgebiedbeheerplan zijn opgenomen en bekendgemaakt; 
Overwegende dat het zoneringsplan voor het buitengebied een onderscheid maakt tussen de gebieden met collectieve 
sanering en de gebieden met individuele sanering; 
Overwegende dat het zoneringsplan de basis vormt voor de opmaak van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan; 
Overwegende dat het uitvoeringsplan onderdeel uitmaakt van de stroomgebiedbeheerplannen en wordt goedgekeurd 
conform de procedure voor vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen; 
Overwegende dat een uitvoeringsplan volgende informatie moet omvatten: de uitvoering en de timing van de 
projecten, de onderlinge afstemming van de projecten en de scheidingslijn tussen de gemeentelijke en 
bovengemeentelijke saneringsverplichting; 
Overwegende dat in een uitvoeringsplan de exacte ligging van de overnamepunten in het buitengebied worden 
vastgelegd; 
Overwegende dat in een uitvoeringsplan de gebieden worden aangeduid waarvoor bij (her)aanleg van een riolering 
geen optimaal gescheiden stelsel verplicht is; 
Overwegende dat een uitvoeringsplan de deadline vastlegt voor de uitbouw van de individuele zuivering; 
Overwegende dat voor elke gemeente een ontwerp van herzien zoneringsplan en een ontwerp van uitvoeringsplan, 
als onderdeel van de ontwerp van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, in openbaar onderzoek voorligt van 
9/07/2014 tem 8/01/2015 en dat daarna, gelijktijdig met de stroomgebiedbeheerplannen, het definitief herzien 
zoneringsplan en het definitief uitvoeringsplan zal worden vastgesteld door de Vlaamse Regering; 
Gelet op het schrijven van Farys dd. 28 november 2014 houdende gebiedsdekkend uitvoeringsplan en herzien 
zoneringsplan; 
Overwegende dat het wenselijk is dit bezwaarschrift te ondersteunen; 
Overwegende dat opmerkingen of bezwaren bij het ontwerp van herzien zoneringsplan en het ontwerp van 
uitvoeringsplan dienen geformuleerd te worden via het inspraakformulier op www.volvanwater.be; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT: 
Art. 1: De gemeenteraad hecht haar akkoord aan de geformuleerde opmerkingen en bezwaren bij  het ontwerp van 
herzien zoneringsplan en het ontwerp van uitvoeringsplan, opgenomen in bijlage I, die bij deze beslissing is gevoegd. 
Art. 2: De gemeenteraad hecht haar akkoord aan het bezwaarschrift van Farys, opgenomen in bijlage II, die bij deze 
beslissing is gevoegd. 



Art. 3: Deze opmerkingen en bezwaren worden voor het einde van het openbaar onderzoek via Farys/TMVW 
doorgegeven aan CIW. 
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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Johan Thomas - Schepen 
Christine D’Haeyer - Raadslid 

 
06 Dagorde: Intergem. Offerte “feestverlichtingsinstallatie” - Nederbrakel. 
Gelet op het behoud van de feestverlichting in het centrum Nederbrakel dienen er nieuwe permanente 
feestverlichtings- en foorkasten worden geplaatst; 
Kennisnemend van de offerte (HWN-265292 d.d. 09/10/2014) ten bedrage van € 12.692,00 voor het plaatsen van 3 
feestverlichtingskasten (230v – 63a -4 uitg. 25A) te voorzien met volgende inplanting :  
-overgang Brusselsestraat – Neerstraat t.h.v. ingang Brandweer, 
-Kasteelstraat t.h.v. inrit Najaarszon 
-Wielendaalstraat t.h.v. Dam 
en één foorkast type 4 (Kast 100A – 6 stopc x 32 amp – 4 stopc x 63 amp (400V)) te voorzien t.h.v. de hoek 
Neerstraat – Vierschaar; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze opdracht aan Intergem toe 
te kennen; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : De opdracht tot het plaatsen van drie feestverlichtingskasten en één foorkast in Nederbrakel, totaal geraamd 
op € 12.692,00 wordt toegewezen aan Intergem. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Intergem, aan de financieel beheerder en aan de 
financiële dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig: Johan Thomas - Schepen 
Christine D’Haeyer - Raadslid 

 
07 Dagorde: Containerpark. Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark d.d. 30 juni 2014 en 26 december 2014; 
Gelet op het schrijven van Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd. 30 juli 2014 houdende opsplitsing belasting; 
Overwegende dat hierdoor het “belastinggedeelte” werd geschrapt uit het reglement op de inzameling, recyclage en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen 
Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 8 december 2014; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- 16 ja-stemmen 
- 5 onthoudingen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;  
BESLUIT: 



Art. 1: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en heft het belastingreglement op betreffende de 
inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het 
gemeentelijk containerpark d.d. 30 juni 2014; 
Art. 2: Doel. 
Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en 
daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en Klein Gevaarlijk Afval (K.G.A.) mogelijk te maken met het oog op maximale 
recyclage van deze stoffen. 
Art. 3: Ligging. 
Het containerpark van de gemeente Brakel is gelegen te ex-Nederbrakel, Industrielaan 5 te Brakel. 
Art. 4: Toegankelijkheid - belastingplichtige. 
§1 Het containerpark is toegankelijk voor: 

• diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister van Brakel of Horebeke; 
• voor hen die belastingen betalen op tweede verblijven voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen van 

particuliere oorsprong in Brakel of Horebeke; 
• personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister in Brakel en 

Horebeke en die een woning te Brakel of Horebeke hebben gekocht of gehuurd; 
• voor instellingen gelinkt aan overheden en schoolinstellingen via een toegangsbadge; 
• voor verenigingen met een clublokaal (in eigendom of in huur) in Brakel of Horebeke. 

§2 De afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo's mogen niet afkomstig zijn van hun zelfstandige- of 
bedrijfsactiviteiten behalve voor papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas, textiel, luiers en herbruikbare 
materialen; 
§3 De toegang tot het containerpark wordt beperkt tot éénmaal per dag met de maximale aangevoerde nettovracht 
volgens artikel 8 van dit reglement; ieder gezin heeft de mogelijkheid om 2x per jaar 2x per dag naar het 
containerpark te gaan; 
§4 Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen, vreemd aan de dienst. Op zon -en 
feestdagen is het containerpark gesloten evenals op dagen die door het college van burgemeester en schepenen nog 
kunnen worden vastgelegd. 
§5 Het containerpark is enkel toegankelijk met bedrijfsvoertuigen voor het aanleveren van afvalstoffen die niet 
gelinkt zijn aan de activiteit van het bedrijf. 
Art. 5: Openingsuren. 
§1 Tijdens de" zomermaanden" (vanaf 1 april tot en met 30 september) 
Dinsdag van 13u tot 16u30 
Woensdag van 8u30 tot 12u en van 16u00 tot 19u30 
Vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30 
Zaterdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30. 
§2 Tijdens de "wintermaanden" (vanaf 1 oktober tot en met 31maart) 
Dinsdag van 13u tot 16u30 
Woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30 
Vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30 
Zaterdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30. 
§3 U dient zich minimum 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden aan de ingang van het containerpark. 
Art. 6: Omschrijving afvalstoffen. 
Op het containerpark mogen volgende afvalstoffen, die aan onderstaande scheidingsregels voldoen, aangeboden 
worden. De afvalstoffen mogen, slechts na goedkeuring van de aanwezige toezichter, enkel in de daartoe 
voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container of stortvak gedeponeerd worden. 
Deze soorten zijn toegelaten onder voorbehoud van wijzigingen en nadere specificaties. 
1° Bouw- en sloopafval 
Alle steenachtig materiaal, keramisch materiaal (vb. sanitaire toestellen), beton, zand en aarde afkomstig van 
afbraakmaterialen van particuliere oorsprong en andere afbraakmaterialen eveneens 
van particuliere oorsprong waarbij asbesthoudende afvalstoffen dienen gedeponeerd te worden in de daartoe 
voorbestemde container. 
2° Houtafval 
Alle hout afkomstig van afbraakmaterialen van particuliere oorsprong, zoals afbraakhout, oude deuren en ramen (het 
glas dient verwijderd te zijn), bekistingshout, vezelplaten, multiplex, kisten, hout afkomstig van grof afval (zoals 
stoelen, tafels). 
3° Papier/karton 
Papier en karton dienen niet gescheiden aangeleverd te worden. Kartonnen dozen moeten geplooid worden. Het 
papier en karton dat aangeboden wordt dient proper te zijn en mag enkel volgende elementen bevatten : 
verpakkingen uit papier en karton, dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken, kantoorpapier 
(fotokopieerpapier, computerpapier). 
Plastic verpakkingsfolie dient verwijderd te worden van kranten, tijdschriften en reclamebladen! 
4° Glas 
Het glas wordt opgedeeld in 3 fracties met name wit glas, gekleurd glas en vlakglas (venster - en serreruiten). 
Porselein, aardewerk, stenen, beeldbuizen, autoruiten en spiegels horen niet thuis bij deze fracties. Stoppen, kurken 
en deksels van flessen en bokalen moeten zoveel mogelijk verwijderd worden.  
Alle recipiënten dienen leeg en zuiver aangeleverd te worden! 
5° Snoeiafval 
Snoeihout is afval afkomstig van bomen en struiken (met uitzondering van boomstronken). De maximumdiameter 
van de takken bedraagt 25 cm aan de basis. Een aparte container voor boomstronken is voorzien! 
Het snoeihout wordt op het containerpark verhakseld en er wordt de mogelijkheid geboden aan de aanbrengers om  
het gehakselde hout terug mee te nemen. Het opladen van het verhakselde hout dient te gebeuren op eigen kracht. 
6° Tuinafval 
Verwelkte snijbloemen en kamerplanten, fijn versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, 
gemaaid gras, onkruid, bladeren en resten uit sier -en groententuin (vb. aardappelkruid) 
Hierbij hoort geen groenten-en fruitafval bij, evenmin koffiefilters, etensresten, eierschalen, …; aarde, zand, …; grof 
ongesnipperd snoeihout. 
7° Metalen 
Alle metalen (ferro en non-ferro) mogen aangeboden worden. Niet-metalen delen dienen verwijderd te worden. 
Huishoudtoestellen moeten afzonderlijk aangeboden worden bij de container wit-en bruingoed.  
8° Piepschuim 
Enkel wit geëxpandeerd polystyreen wordt aanvaard (piepschuim met bolletjesstructuur). 



Het aangebrachte materiaal moet droog, zuiver en vrij van vreemde materialen (plaklinten, stickers, folie, enz.) zijn. 
Het mag verpakt zitten in kartonnen dozen of plastiekzakken. 
9° Wit-en bruingoed 
Hieronder wordt verstaan alle huishoudtoestellen afkomstig van particulier gebruik.  
10° Grof  huisvuil 
Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde 
afvalstoffen die omwille van de omvang, aard en/of gewicht niet in het recipiënt voor huisvuilophaling kunnen 
geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en 
tuinafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, elektrische en elektronische 
apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, autobanden en ander selectief ingezamelde 
afvalstoffen en die huis-aan-huis worden ingezameld, of de restfractie die overblijft voor verwijdering na aanbieding 
op het containerpark. 
11° Autobanden 
Hieronder wordt verstaan: personenwagenbanden, bestelwagenbanden, terreinwagenbanden.  
De diameter van de autobanden bedraagt maximaal 80 cm. 
12° Textiel 
a) alle nog draagbare kinder-, heren-, en dameskledij (geen kapstokken); 
b) alle huishoudlinnen; 
c) beddengoed (geen kussens en matrassen, geen vuile donsdekens, geen vuile lakens, geen vuile dekens); 
d) nog draagbare (m.a.w. niet volledig versleten of besmeurd) schoenen , handtassen en andere lederwaren; 
e) speelgoed indien dit nog in goede staat verkeert. 
Al deze materialen dienen aangeboden te worden in een plastic zak. Indien de aangeboden materialen nat, totaal 
versleten, gescheurd, vuil of besmeurd zijn met verf, olie enz. worden deze niet aanvaard. 
13° K.G.A. 
Volgende soorten gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen (K.G.A.) zijn toegelaten:  
a) Verven, inkten, lijmen, harsen : 

1) verf, lak, vernis ; 
2) houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black vernis, creoline ; 
3) lijm, hars, siliconen ; 
4) filmafval ; 
5) kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens. 

b) Olie en vet : 
1) plantaardige en dierlijke vetten ; 
2) meubelolie, boenwas ; 
3) plantaardige en minerale olie ; 
4) brandstoffen. 

c) Solventen : 
1) ontvetters, droogkuisprodukten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen ; 
2) trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform ; 
3) ontvlambare oplosmiddelen : petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol, 
ethanol, hexaan, tolueen, xyleen ; 
4) verdunners, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, cellulose-verdunners, thinners ; 
5) gefluoreerde schoonmaakmiddelen ; 
6) glycol, antivries ; 
7) formol. 

d) Zuren : 
1) zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen ; 
2) zwavelzuur, accuzuur ; 
3) salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur ; 
4) fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen. 

e) Basen : 
1) ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaligeen, kaliloog, ammoniak ; 
2) bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, hypochloraten; 
3) fotografische ontwikkelaars, activators en additieven. 

f) Schoonmaakmiddelen : 
1) zepen, waspoeders, w.c.-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas ; 
2) metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen ; 
3) autowax. 

g) Batterijen : 
1) knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan- en kwikbatterijen; 
2) autoaccu's 

h) Stoffen of producten met kwik : 
1) TL-lampen ; 
2) kwikthermometers ; 
3) amalgamen. 

i) Gevaarlijke huishoudelijke afval van gemengde samenstelling zoals : 
1) restanten met ongekende samenstelling ; 
2) afval van laboratoria ; 
3) ongebruikte, afgedankte chemicaliën ; 
4) bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica ; 
5) spuitbussen ; 
6) brandblusmiddelen ; 
7) fotografisch zilver ; 
8) ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong, vuurwerk ; 
9) injectienaalden, verpakt in ondoordringbare en onbreekbare flessen. 

j) De verpakkingen die nog resten van de hogervermelde afvalstoffen bevatten. 
Oude en/of vervallen geneesmiddelen worden niet aanvaard! 
De aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, 
aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de K.G.A.-voortbrenger zelf aanduidingen 
over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van de K.G.A. op de verpakking aan. 



Producten van verschillende aard mogen niet samengevoegd worden en tevens dient de verpakking van elk 
afzonderlijk product aangepast te zijn om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen. 
De aanbieder van K.G.A. mag deze zelf niet in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten deponeren ; dit geldt niet 
voor motorolie of frituuroliën en -vetten die op het containerpark worden aangeboden, waar de aanbieder zelf deze 
K.G.A.-soorten in de daarvoor bestemde recipiënten dient over te gieten of te deponeren overeenkomstig de 
richtlijnen van de toezichters. De afgifte van K.G.A. gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van de 
containerparkwachter. 
14° Luierafval 
Hieronder  wordt verstaan onder luierafval: gebruikte wegwerpluiers en gelijkaardig incontinentiemateriaal. 
Luierafval moet aangeboden worden in de witte 30l zakken die hiertoe speciaal worden verkocht door de gemeente. 
De zakken moeten dichtgeknoopt worden en mogen geen scheuren vertonen. 
15° Bloempotjes 
Hiertoe behoren kunststof bloempotjes in diverse kleuren met symbool PP of PS. 
Hiertoe behoort niet:  
a) schaaltjes, bloembakken met symbool PE; 
b) keramische, stenen bloempotten of bloembakken; 
c) andere harde of zachte kunststoffen (PET, PVC, PE, EPS, …) 
Deze stroom mag niet verontreinigd zijn met gevaarlijke of giftige stoffen. 
16° Harde plastic 
Hiertoe behoren volgende afvalplastic: 
a) tuinstoelen, -tafels en –banken; 
b) buizen, dakgoten; 
c) kapotte emmers; 
d) harde plastic bakken; 
e) plastic platen; 
f) plastic speelgoed; 
De niet-plastic delen moeten worden verwijderd maar volgende verontreiniging is wel toegelaten metalen haakjes aan 
rolluiken, hengsels van plastic emmers of metalen asjes in speelgoed zijn wel toegestaan (metalen buis-as van een 
rolluik niet). 
Hiertoe behoort niet: 
a) toestellen op elektriciteit of batterijen; 
b) gevaarlijk afval zoals jerrycans waar gevaarlijke producten in zaten; 
c) zachte kunststoffen zoals voetballen, dekzeilen, folies, …; 
d) draagtassen, frigoboxen; 
e) tuinslangen. 

Art. 7: Beperking op hoeveelheden. 
§1 Volgende afvalstoffen zijn toegelaten volgens de voorgeschreven maximale, cumuleerbare hoeveelheden per 
beurt: 

Toegelaten Maximale hoeveelheid per 
openingsbeurt containerpark 

Papier en karton 2 m³ 

Piepschuim 2 m³ 
Metalen gemengd 2 m³ 
Autobatterijen 1 stuk 
KGA 10 stuks per KGA soort 
Motorolie en frituurvetten 10 l 
Bouw- en sloopafval 2 m³  

Houtafval 2 m³  
Groenafval (tuinafval, snoeiafval, 
boomstronken) 

2 m³ 

Vlak glas 2 m³ 
Bruingoed en/of witgoed 2 stuks 
Autobanden 4 stuks 
Grof huisvuil 3 m³  

Textiel 2 m³ 
Herbruikbare materialen 2 m³ 
Luierafval 10 zakken 

Bloempotjes 2 m³ 
Harde plastic 2 m³ 

§2 Indien deze afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo's afkomstig zijn van hun zelfstandige- of 
bedrijfsactiviteiten worden deze niet aanvaard behalve voor papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas, 
textiel en herbruikbare materialen en luierafval (deze uitzondering geldt niet voor zorgverstrekkende instellingen). 
Het oordeel van de toezichters is ontegensprekelijk. 
Art. 8: Toezicht. 
§1 Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de dienstdoende 
containerparkwachters. Iedere bezoeker is verplicht zich voor registratie aan te melden aan de toegangszuil. 
Aanwijzingen van de toezichters moeten gevolgd worden. Het oordeel van de toezichthouders is ontegensprekelijk. 
De richtlijnen die door hen worden verstrekt moeten strikt opgevolgd worden.  
§2 De officieren en agenten van de gerechtelijke politie en de hulpagenten van de politie zijn gemachtigd om 
inbreuken op deze reglementering vast te stellen. 
§3 De milieuambtenaar en de aangestelden van het containerpark kunnen ten allen tijde de identiteit van de 
bezoekers controleren. 
Art. 9: Inwendige orde. 
§1 Op het containerpark worden enkel personen toegelaten die afval komen deponeren. Het is de 
containerparkwachter toegelaten de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er zich 
reeds te veel mensen op het containerpark bevinden of er zich teveel mensen bevinden op het platform. 
§2 Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider. 
§3 Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark. 
§4 Het is verboden afvalstoffen die op het containerpark werden aangeboden, behalve verhakseld materiaal met een 
maximum van 2m³ per week, mee te nemen. 



§5 Het is verboden het containerpark te gebruiken d.m.v. voertuigen >3,5 ton uitgezonderd de dienstverleners en de 
gemeentelijke diensten en landbouwtractoren  (behalve met hydraulische, zelfdragende bak en kar voor snoeiafval). 
Art. 10: Verkeersregeling. 
§1 Alle afvalstoffen dienen gescheiden aangevoerd te worden teneinde de verblijfsduur van de bezoeker op het 
terrein te beperken. Het oordeel van de toezichters is ontegensprekelijk en de aanbieders van het niet gescheiden 
afval dienen zich onmiddellijk van het containerpark te verwijderen. 
§2 Het is verboden zich een toegang te verschaffen via de uitgang, zelfs zonder voertuig, en onder het platform. 
§3 De snelheid is beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. De 
bezoekers en de ophalers/verwerkers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de toezichter te volgen. 
Art. 11: Netheid. 
De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein 
steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de containerparkwachter verzocht worden het door hen 
bevuilde terrein te reinigen. 
Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden afval te deponeren aan de toegangspoort. Het 
plaatsen van afvalstoffen aan de toegangspoort wordt aanzien als sluikstorten. 
Art. 12: Vuur/beschadigingen. 
Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden enige 
beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of uitrusting. 
Art. 13: Straffen. 
Ieder gebruiker van het containerpark wordt geacht huidig reglement te kennen. Door het betreden van het 
containerpark aanvaardt hij de naleving ervan. 
Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van onderhavige verordening 
beteugeld worden door middel van een administratieve geldboete. 
De omvang van de administratieve geldboete zal in functie zijn van de ernst van de inbreuk die de boete 
verantwoordt en van eventuele herhaling, met een maximum van 247,89 euro. 
Art. 14: Bekendmaking. 
Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan de ingang van het containerpark en overeenkomstig 
artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. 
Art. 15: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OVAM, de intergemeentelijke 
vereniging I.VL.A., de griffie van de politierechtbank en de correctionele griffie van de rechtbank van eerste aanleg, 
de milieuraad, de financiële dienst, de milieudienst en het secretariaat. 
Art. 16: Een afschrift van deze beslissing zal overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet ter 
kennis worden overgemaakt aan de heer gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen. 
Namens de raad, 
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08 Dagorde: Containerpark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering 

van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark d.d. 30 juni 2014; 
Gelet op het schrijven van OVAM dd. 7 november 2013 houdende tarifering selectieve inzameling van landbouwfolies; 
Gelet op het schrijven van Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd. 30 juli 2014 houdende opsplitsing belasting; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om aan verenigingen met clublokaal (in 
eigendom of huur) toegang te bieden tot het containerpark mits aankoop van een badge van € 50; 
Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 8 december 2014; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- 16 ja-stemmen 
- 5 onthoudingen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;  
BESLUIT: 
Art. 1: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en heft het belastingreglement op betreffende de 
inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het 
gemeentelijk containerpark d.d. 30 juni 2014; 
Art. 2: Belasting voor het gebruik van het containerpark. 
§1 Vanaf invoering van dit raadsbesluit wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op het gebruik 
van het containerpark. Deze belasting wordt als volgt vastgesteld: 
De eerste 15 beurten zijn gratis, behalve voor het aanbieden van grof huisvuil en landbouwfolie, daarna betaalt men 
per beurt volgende tarieven: 

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

Deze extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur. 



§2 Allen, conform artikel 4 van het containerparkreglement d.d. 26 december 2014, hebben toegang tot het 
containerpark mits inbrenging van de eigen elektronische identiteitskaart of badge. Ter controle kunnen de 
containerparkwachters de identiteitskaart vragen en controleren. 
Deze gratis beurten zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december. 
De gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, zijn geldig voor het lopende 
dienstjaar. Deze beurten worden afgeleverd: 

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

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

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

1) 15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, indien de aanvraag 
gebeurt vóór 1 juli van het desbetreffende jaar; 
2) 8 gratis beurten , behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, indien de aanvraag 
gebeurt na 1 juli van het desbetreffende jaar. 

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

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

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

a) u biedt zich aan binnen categorie 1: 1 beurt; 
b) u biedt zich aan binnen categorie 2: 2 beurten; 
c) u biedt zich aan binnen categorie 3: 3 beurten. 

2° De zones worden als volgt vastgelegd: 
a) Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en andere voertuigen < 1m80 hoogte 
b) Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen >1m80 hoogte of personenwagens en andere voertuigen 

met aanhangwagen < 1m80 
 

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

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

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

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

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

Deze extra beurten worden ook aangerekend op de diftarfactuur. 
6° De toezichters zullen middels een handcomputer toezicht uitvoeren op o.a. het aanbrengen van grof huisvuil, 
landbouwfolie en luierafval. 
7° Bij verlies of diefstal van de badge kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een 
rechthebbende inwoner het resterende aantal gratis beurten opnieuw toe te kennen op voorwaarde dat een attest van 
de Lokale Politie kan worden voorgelegd waaruit blijkt dat de badge, van het desbetreffende jaar, samen met andere 
persoonlijke documenten werd gestolen of verloren. Deze inwoners hebben dan, na goedkeuring door het college van 
burgemeester en schepenen, recht op het resterend aantal gratis beurten die nog op de badge stonden. 
Art. 3: De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke 
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van de restfractie van het huishoudelijk afval 
en naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval. 
Art. 4: De belasting wordt ingekohierd door middel van een kohier dat halfjaarlijks vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier is 
samengesteld uit: 

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

Art. 5: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
Art. 6: De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de 
indiening ervan. 
Art. 7: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, 



zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 
6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheid- en moratoriumintresten; 
rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 
van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij 
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Art. 8: Bekendmaking. 
Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan de ingang van het containerpark en overeenkomstig 
artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. 
Art. 9: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OVAM, de intergemeentelijke 
vereniging I.VL.A., de griffie van de politierechtbank en de correctionele griffie van de rechtbank van eerste aanleg, 
de milieuraad, de financiële dienst, de milieudienst en het secretariaat. 
Art. 10: Een afschrift van deze beslissing zal overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet ter 
kennis worden overgemaakt aan de heer gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig: Johan Thomas - Schepen 
Christine D’Haeyer - Raadslid 

 
09 Dagorde: Dotaties 2015 aan de brandweerzone Vlaamse Ardennen. Vaststelling. 
Vanaf 1 januari 2015 wordt de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (BVLAR) opgericht; 
De financiering bestaat uit federale toelagen aangevuld met gemeentelijke dotaties van de 13 deelnemende 
gemeenten; 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die bepaalt dat de dotaties van de gemeenten en 
steden van de zone jaarlijks vastgesteld worden op basis van een unaniem akkoord tussen de verschillende 
gemeenten; 
Gelet op het besluit van de pre-zoneraad van 4 juli 2014 waarbij de berekening van de zonale verdeelsleutel als volgt 
werd goedgekeurd: 

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

aangifte); 
Gelet op het raadsbesluit van 15 september 2014 betreffende de goedkeuring van de zonale verdeelsleutel. 
Overwegende dat het aandeel voor de gemeente Brakel in de gemeentelijke bijdragen voor de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen 2015 vastgesteld is op 7,8748 %; 
Overwegende dat uit het ontwerp van de pre-begroting 2015 van de brandweerzone Vlaamse Ardennen blijkt dat de 
gewone dienst op het eigen dienstjaar een negatief saldo vertoont van -€ 4.194.275 en dat er een investeringsbudget 
op de buitengewone dienst voorzien wordt van € 1.000.000; 
Op basis van deze gegevens wordt het aandeel 2015 van de gemeente Brakel in de gemeentelijke dotaties aan de 
brandweerzone berekend op respectievelijk € 330.289,93 voor de gewone dienst en op € 78.747,80; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de unanimiteit van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van OCMW-voorzitter Marin Devalck; 
Besluit: 
Art. 1 : De gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2015 ten laste 
van de gemeente Brakel worden als volgt vastgesteld: 

- Gewone dienst: € 330.289,93 
- Buitengewone dienst: € 78.747,80. 

Art. 2: De bedragen zijn ingeschreven in het gemeentelijke budget onder volgende sleutels: 
- 2015/6494090/VEI/0410 Exploitatietoelage brandweer/Brandweer 
- 2015/6640110/VEI/0410 Brandweerzone investeringssubsidies/Brandweer. 

Art. 3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneur 
van de provincie Oost-Vlaanderen, de voorzitter van de prezone Vlaamse Ardennen en de financieel beheerder. 
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, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De 
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: Johan Thomas - Schepen 
Christine D’Haeyer - Raadslid 

 
10 Dagorde: Gemeentefinanciën. Gemeentebelasting op tweede verblijven en 

weekendhuisjes. Goedkeuring 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen beslechtiging van de 
provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 17 december 2012 houdende de belasting op tweede verblijven en 
weekendhuisjes; 
Gelet op de lasten hieruit voortspruitend voor de gemeente; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de gemeentelijke dienstverlening aan diegenen die op het grondgebied van de gemeente over een tweede 
verblijf beschikken; 
Gelet op het voorgestelde ontwerp van een belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde belasting goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft: 

- 16 ja-stemmen 
-    5 onthoudingen 

Gelet op de eenparigheid meerderheid van de stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT: 
Art.1: Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2018 wordt een belasting op de tweede verblijven gevestigd. 
Art.2: Een tweede verblijf is een woning, waarvoor diegene die er kan verblijven niet voor deze woning  is 
ingeschreven in de bevolkingsregisters , maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt én 
waarvoor een aangifte is gebeurd overeenkomstig de bepalingen van de belastingverordening op tweede 
verblijven.Dit ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of 
buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, of om alle andere vaste woningen. 
Art.3: Zijn vrijgesteld van belasting: 

- elke woongelegenheid waarin een beroepsactiviteit uitgeoefend wordt 
- elke woongelegenheid die gebruikt wordt door studenten 
- alle verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens 
- elke woongelegenheid die eigendom is van een persoon die omwille van ziekte, ongeval of hoge leeftijd 

langdurig op een andere plaats verblijft en op die plaats is ingeschreven in de bevolkingsregisters. Onder 
deze plaatsen verstaan we onder meer rust- en verzorgingstehuizen of homes voor bejaarden 

- elke woongelegenheid, die door het overlijden van de laatste bewoner in het jaar voorafgaand aan het 
dienstjaar als tweede verblijf zou belast worden  

Art.4: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 620 per jaar en per tweede verblijf. Dit bedrag is ineens en 
voor het gehele jaar verschuldigd voor het beschikken over een tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar. 
Art.5: De belastingschuldige is de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar over een tweede verblijf in de 
gemeente Brakel beschikt. 
Art.6: De belastingschuldige moet jaarlijks ten laatste op 1 maart van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het 
gemeentebestuur op een door de gemeente voorgeschreven formulier. Dit gebeurt door middel van een verklaring op 
eer. 
Een belastingschuldige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf een vragen.  
Het formulier is ook ter beschikking op de gemeentelijke website. 
Art.7: Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan het bestuur aan de 
hand van een plaatsbezoek vaststellen of het gaat om een tweede verblijf.  
Indien het gaat om een tweede verblijf wordt de belastingschuldige ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens 
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de 
belastingschuldige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen 
waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting; 
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de 
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
Art.8: De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. 
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 
Art.9: De belasting wordt gevestigd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 
het college van burgemeester en schepenen. 
Art.10: De belasting is betaalbaar uiterlijk twee maand na verzending van het aanslagbiljet. 
Art.11: De belastingschuldige die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen 
bij de bevoegde overheid, die handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn op straffe van verval en worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 
Art.12: Het college verleent ambtshalve ontheffing van de overbelastingen die o.a. voortvloeien uit materiële 
vergissingen, op voorwaarde dat die door de administratie werden vastgesteld. 
Art.13: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van de Provincie. 
Namens de raad, 
 
 
 



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

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

Afwezig: Johan Thomas - Schepen 
Christine D’Haeyer - Raadslid 

 
11 Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling effectief brandweerman. 
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. 16 december 2013 betreffende de aanstelling van de heer Bart Beke als stagiair-
brandweerman voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 januari 2014; 
Gelet op het eindestageverslag opgemaakt door de brandweercommandant op naam van de heer Bart Beke; 
Gelet dat volgens voormeld stageverslag de heer Bart Beke effectief als brandweerman in dienst kan genomen 
worden; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Bart Beke effectief aan te stellen 
als brandweerman met ingang van 1 januari 2015; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck 
BESLUIT : 
Art. 1 : De heer Bart Beke, geboren te Zottegem op 2 december 1982, wonende te Brakel, Hovendaal 55, wordt met 
ingang van 1 januari 2015 aangesteld als effectief brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer. 
Art. 2 : In toepassing van artikel 16 van het reglement van organisatie en samenstelling van het gemeentelijk 
vrijwillig brandweerkorps zal met betrokkene een nieuw dienstnemingscontract worden afgesloten. 
 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


