
Zitting van de Gemeenteraad van 30 juni 2014 
 

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

Afwezig:  
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 
De raadsleden beslissen unaniem bij hoogdringendheid volgend punt toe te voegen aan de dagorde:”24/1 
Gemeentelijk onderwijs. Aanpassing leerlingenaantallen. “. 
Openbare zitting: 
Jeugd - Middenstand - Senioren 
01 Reglement betreffende de gemeentelijke geschenkbon. 
Raadslid De Tant stelt dat het succes van de geschenkbon zal vallen of staan met het deelnemen van voldoende 
lokale zelfstandigen. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende de gemeentelijke geschenkbon 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
02 Reglement betreffende het toekennen van een financiële toelage voor buurtfeesten. 
Fractieleider N.  Morreels en raadslid Y. Beeckman stellen een vraag betreffende het gegeven dat de geschenkbonnen 
pas worden overgemaakt na de organisatie van het buurtfeest. De NV-A fractie stelt zich op basis hiervan te 
onthouden. 
Met 20 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, N. Morreels, P. Bauters, 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 ontwerp van reglement 
betreffende het toekennen van een financiële toelage voor buurtfeesten goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
03 Reglement betreffende het toekennen van een geboortepremie. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende het toekennen van een geboortepremie 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Milieu 
04 Adviesnota met bijhorend addendum Trage Wegen Everbeek-beneden. 
Fractieleider N. Morreels stelt een vraag betreffende de financiële impact van het uitvoeren van de voorgestelde 
(herstel)maatregelen. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de adviesnota met bijhorend addendum Trage Wegen Everbeek-beneden 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
05 Containerpark. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Brakel en Horebeke. 
Raadslid F. De Tant stelt een vraag betreffende het verrekenen van de investeringskost in de te betalen bijdrage door 
de gemeente Horebeke. Raadslid K. Wattez betreurt dat een dossier met dergelijk ingrijpend (financieel) karakter op 
de dagorde van deze raad werd geplaatst en stelt vragen betreffende de impact op de wachttijden van de bezoekers 
en of Brakel moet opdraaien voor die gemeenten die geen containerpark kunnen of wensen te bouwen. Fractieleider 
N. Morreels trekt de aandacht op de extra druk die dit met zich mee zal brengen voor de mobiliteit in de 
Industrielaan. Raadslid L. Bauwens vraagt of de plaatsing van een webcam burgers niet zou kunnen helpen in het 
inschatten hoe lang de wachttijden zijn. Raadslid K. Wattez stelt dat de CD&V-fractie zich zal onthouden op basis van 
het onvolledig dossier. 
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman  en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez wordt het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Brakel en Horebeke goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
06 Buurtweg nr 159 en nr. 163 te Everbeek.  Voorlopige vastlegging rooilijnplan 
Fractieleider N. Morreels stelt dat de CD&V-fractie zich zal onthouden omdat het dossier onvolledig is en verwijst 
hieromtrent ook naar het ontbreken van de adviezen van de adviesraden. 
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, wordt Schepen M. De Valck brengt een 
positieve raadgevende stem uit. 
07 Buurtweg nr 36 te Everbeek. Voorlopig vastlegging  rooilijnplan. 
Fractieleider N. Morreels stelt dat de CD&V-fractie zich zal onthouden omdat het dossier onvolledig is en verwijst 
hieromtrent ook naar het ontbreken van de adviezen van de adviesraden. 
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, wordt Schepen M. De Valck brengt een 
positieve raadgevende stem uit. 
08 Buurtweg nr 60 te Everbeek. Voorlopig vastlegging  rooilijnplan. 
Fractieleider N. Morreels stelt dat de CD&V-fractie zich zal onthouden omdat het dossier onvolledig is en verwijst 
hieromtrent ook naar het ontbreken van de adviezen van de adviesraden. 



Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, wordt Schepen M. De Valck brengt een 
positieve raadgevende stem uit. 
09 Buurtweg nr 75 te Everbeek. Voorlopig vastlegging  rooilijnplan. 
Fractieleider N. Morreels stelt dat de CD&V-fractie zich zal onthouden omdat het dossier onvolledig is en verwijst 
hieromtrent ook naar het ontbreken van de adviezen van de adviesraden. 
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, wordt Schepen M. De Valck brengt een 
positieve raadgevende stem uit. 
10 Buurtweg nr 95 te St.-Maria-Oudenhove. Voorlopige vaststelling rooilijnplan. 
Fractieleider N. Morreels stelt dat de CD&V-fractie zich zal onthouden omdat het dossier onvolledig is en verwijst 
hieromtrent ook naar het ontbreken van de adviezen van de adviesraden. 
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, wordt Schepen M. De Valck brengt een 
positieve raadgevende stem uit. 
Verlaat de zitting : André Flamand - Schepen 
11 Buurtweg 95 te Everbeek. Voorlopige vastlegging rooilijnplan. 
Fractieleider N. Morreels stelt dat de CD&V-fractie zich zal onthouden omdat het dossier onvolledig is en verwijst 
hieromtrent ook naar het ontbreken van de adviezen van de adviesraden. 
Met 16 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De 
Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. 
Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, wordt Schepen M. De Valck brengt een 
positieve raadgevende stem uit. 
Vervoegt de zitting : André Flamand - Schepen 
12 Containerpark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 
Fractieleider J. Haegeman stelt dat de NV-A-fractie zich zal onthouden; gelet op de stemming in het verleden over dit 
onderwerp. 
Met 14 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens en 9 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. 
D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt Schepen M. De Valck brengt 
een positieve raadgevende stem uit. 
Openbare Werken - Mobiliteit 
13 Asfalteringen - dienstjaar 2014/2. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de asfalteringen 2014/2 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
14 Begraafplaatsen. Elst. Uitvoeren ontgravingen. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende het uitvoeren van 
ontgravingen te Elst goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
15 Diverse wegenwerken - dienstjaar 2014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Fractieleider N. Morreels stelt vast dat voor de eerste maal een integrale aanpas – in casu voor de Opbrakelsestraat – 
wordt gebruikt maar stelt vast dat de Dr. De Drijverestraat opnieuw niet werd weerhouden. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de diverse wegeniswerken 
– dienstjaar 2014 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
16 Investeringen. Aankoop van 1 schuilhuisje. Goedkeuring. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de aankoop van een schuilhuisje goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
17 Investeringen. Brandweer. Aankoop signalisatiebord. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
Raadslid L. Bauwens stelt een vraag betreffende het overzicht van de investeringen in de gemeentelijke brandweer. 
Raadslid K. Wattez stelt dat dit ook een item voor de gemeentelijke technische dienst is. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de aankoop van een 
signalisatiebord goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
18 Investeringen. Technische dienst. Aankoop van 2 lichte bestelwagens. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de aankoop van twee lichte 
bestelwagens goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
19 Investeringen. Technische dienst. Aankoop van containers voor de containervrachtwagen. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de aankoop van containers 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
20 Investeringen. Technische dienst. Aankoop van een compactlader. Goedkeuring 

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



21 Masterplan openbare verlichting. Goedkeuring. 
Fractieleider N. Morreels stelt dat de CD&V-fractie zal tegenstemmen; dit op basis van: 
1° de impact op de veiligheid 
2° de recente vernieuwing van de verlichting op de gemeentelijke uitkijktoren 
3° de mogelijkheid om op alternatieve wijze kosten te besparen  
4° de nood op dit ingrijpend project vooraf met de bevolking te communiceren 
5° het ontbreken van een onderzoek naar het (selectief) doven van openbare verlichting. 
Fractieleider J. Haegeman stelt de kritiek van fractieleider N. Morreels inzake de communicatie bij te treden; maar 
stelt dat dit ten gronde een goed dossier is. 
Raadslid Y. Beeckman stelt een vraag naar de impact van het masterplan voor die straten die deels bebouwd zijn. 
Raadslid K. Wattez stelt er van uit te gaan dat in het licht van het masterplan openbare verlichting er geen nieuwe 
voorstellen tot uitbreiding aan de raad zullen worden voorgelegd. 
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 nee-stemmen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, wordt Schepen M. De Valck brengt een 
positieve raadgevende stem uit. 
22 Investeringen. Gemeentehuis. Aankoop en implementatie tijdsregistratiesysteem. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de aankoop van een 
tijdsregistratiesysteem goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
23 Water-Link. Uitbreiding drinkwaterdistributienet te Fayte. Goedkeuring. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de uitbreiding van het drinkwaterdistributienet te Fayte goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Secretariaat 
24 Gemeentelijk zwembad. Aanpassing toegangsprijzen. Goedkeuring 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende de toegangsprijzen in het gemeentelijk 
zwembad goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
24/1 Gemeentelijk onderwijs. Aanpassing leerlingenaantalen. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de aanpassing van het leerlingenaantal goedgekeurd (van 23 naar 25 per 
geboortejaar in de kleuterschool en van 185 naar 175 in de lagere afdeling). 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Hierop worden mondelinge vragen gesteld: 
Fractieleider N. Morreels stelt een vraag naar de oorzaken van de aanpassingen van het parcours van de 
ruitersommegang te Michelbeke en de hieromtrent gevoerde communicatie en stelt voor nieuwe initiatieven te 
onderzoeken om de opkomst opnieuw op te krikken. 
Raadslid K. Wattez stelt vragen betreffende: 
1° een vossenplaag in de omgeving van de Warande 
2° het gebruik van de nieuwe verbindingsweg tussen de Vierschaar en de Gauwstraat 
Raadslid L. Bauwens stelt vragen betreffende: 
1° het verplaatsen van de container met kadavers uit de omgeving van het KSA-lokaal 
2° de stand van zaken van het parkeerprobleem van de arts in de Kasteelstraat.  

 
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 

 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
 
  



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

Afwezig:  
 
01 Dagorde: Reglement betreffende de gemeentelijke geschenkbon. 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een reglement houdende de gemeentelijke 
geschenkbon.; 
Gelet op het voorstel van het college om het reglement goed te keuren; 
Gelet op de stemming waarvan 23 raadsleden deelnemen en welk volgende uitslag heeft: 
-Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck 
BESLUIT: 
Artikel 1 
De gemeentelijke geschenkbon wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Brakel. Met deze geschenkbon kan 
men terecht in alle deelnemende handelszaken op het grondgebied van de gemeente. De geschenkbon kan door het 
publiek worden aangekocht bij dienst Toerisme op het gemeentethuis. 
Artikel 2 
§1 Alle uitbaters van handelszaken gevestigd op het grondgebied van de gemeente Brakel kunnen zich inschrijven als 
deelnemende handelaar via de gemeentelijke website. De deelnemende handelaar verklaart zich dan ook akkoord dat 
de commerciële gegevens van de handelszaak op de gemeentelijke website en via gemeentelijke kanalen 
gecommuniceerd worden. 
§2 Uitschrijven kan via de gemeentelijke dienst lokale economie. Als de gegevens van een deelnemende zaak 
veranderen, moet dit eveneens onmiddellijk gemeld worden.  
§3 Alle deelnemende handelaars ontvangen een sticker die ze op een zichtbare plaats moeten hangen. Er wordt bij de 
geschenkbon een lijst voorzien met de deelnemende handelszaken. Deze lijst zal ook beschikbaar zijn op de 
gemeentelijke website. 
Artikel 3 
§1 Er is een gemeentelijke geschenkbon van 10, 25 en 50 euro. 
§2 De geschenkbon is voor de gebruiker één jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Handelaars mogen geen 
vervallen bonnen aanvaarden. 
§3 De geschenkbon moet gedurende het hele jaar aanvaard worden, ook tijdens de koopjesperiode. 
§4 Er wordt door de gemeente niet teruggegeven op de bonnen. De aankoop moet gelijk of hoger zijn dan de waarde 
van de geschenkbon. 
Artikel 4 
§1 De geschenkbon moeten samen met het terugbetaalformulier door de handelaar overgemaakt worden aan de 
dienst lokale economie. Enkel fysisch volledige bonnen worden aanvaard. De handelaar ontvangt bij aangifte van de 
bonnen een ontvangstbewijs. 
§2 De ontvangen geschenkbonnen worden in de laatste week van het kwartaal daaropvolgend door de gemeente 
uitbetaald.  
§3 Na de vervaldatum van de geschenkbon heeft de deelnemende handelaar nog 3 maanden de tijd om de 
geschenkbon bij het gemeentebestuur in te wisselen. 
Artikel 5 
Dit reglement treed in werking op 1 augustus 2014. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
02 Dagorde: Reglement betreffende het toekennen van een financiële toelage voor 

buurtfeesten. 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 



Gelet op het raadsbesluit d.d. 29/08/2011 houdende het instellen van een financiële toelage voor de organisatie van 
buurtfeesten. 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke de volgende uitslag heeft: 

− 20 ja-stemmen 
− 3 onthoudingen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van Schepen Marin Devalck 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: 
§1 Binnen de beperkingen van de begrotingskredieten en onder de voorwaarden hierna bepaald, kan door het college 
van burgemeester en schepenen een toelage toegekend worden aan buurtcomités die een buurtfeest inrichten. 
§2 Buurtfeesten hebben als opzet een buurt, wijk of plein leefbaarder te maken door de organisatie van een wijk-, 
buurt-, of straatfeest. 
§3 Onder buurtfeest wordt verstaan een feest georganiseerd voor één of meerdere straten, een plein of een wijk. 
§4 Onder buurtcomité wordt verstaan: elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen, 
woonachtig in de desbetreffende buurt, die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de 
verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en 
bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging. 
§5 Bij elk buurtfeest dienen minstens 10 gezinnen of 25 personen betrokken te zijn om in aanmerking te komen voor 
de subsidie. 
§6 Uitgesloten zijn activiteiten met winstoogmerk, wijkoverstijgende evenementen, privéfeesten, schoolfeesten, 
familiefeesten, het louter organiseren van eetfestijnen, activiteiten in de directe omgeving van en op het tijdstip van 
een plaatselijke kermis en feesten met religieus, filosofisch, promotioneel, politiek of commercieel karakter. 
Artikel 2: 
§1 Deze subsidie kan enkel door buurtcomités aangevraagd worden. 
§2 Het buurtfeest wordt georganiseerd door inwoners van de gemeente Brakel voor een buurtfeest op het 
grondgebied van de gemeente Brakel. Daarbij dienen de initiatief nemende aanvragers van deze subsidie in de 
desbetreffende straat, buurt of wijk te wonen. 
§3 De aanvraag gebeurt door twee volwassenen initiatiefnemers van twee verschillende gezinnen (zonder 
familieband) die in de betrokken straat, wijk of buurt wonen 
§4 Het buurtfeest richt zich minstens tot alle inwoners van een straat, wijk of buurt. Daarnaast moeten al deze 
inwoners schriftelijk op de hoogte gesteld worden en iedereen van deze straat, wijk of buurt moet de mogelijkheid 
krijgen om aan de activiteiten deel te nemen. 
Artikel 3: 
§1 Elk buurtcomité komt slechts éénmaal per kalenderjaar in aanmerking voor deze toelage. 
§2 Er kan ook slechts éénmaal per jaar een toelage toegekend worden voor de organisatie van een buurtfeest in de 
desbetreffende wijk, buurt of straat. 
§3 Deze toelage mag niet gecumuleerd worden met een andere toelage vanwege de gemeente Brakel of haar 
adviesraden voor hetzelfde evenement. 
Artikel 4: 
§1 De aanvraag voor een toelage moet ingediend en ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van het 
buurtcomité of door twee verantwoordelijken uit de desbetreffende buurt, wijk of plein. 
§2 Bij de aanvraag voor een toelage zal ook een kopie worden gevoegd van de vooraf gevoerde communicatie rond 
dit buurtfeest (uitnodiging inwoners, affiches, flyers, website,..) 
§3 Bij de aanvraag zal een adressenlijst worden gevoegd van de personen die aangeschreven werden. 
Artikel 5: 
De initiatiefnemers verbinden zich ertoe de heersende regelgeving (politieverordening, SABAM, billijke vergoeding, 
taksen, verzekering, enz.) te respecteren en zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. 
Artikel6: 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt binnen een maand na de aanvraag van de toelage of het 
initiatief in aanmerking komt voor een toelage. Het college kan de initiatiefnemers steeds om verduidelijking vragen. 
Artikel 7: 
§1 De toelage bedraagt per goedgekeurd buurtfeest 125 euro en wordt door middel van een Brakelse geschenkbon 
uitbetaald. Deze bon kan bij alle deelnemende handelaars worden gebruikt.  
§2 De financiële toelage kan aangewend om basisorganisatiekosten te dragen: kosten voor promotie, animatie, 
versiering, huur materiaal (met uitzondering van gemeentelijk materiaal) spijzen en dranken. 
§3 Met het oog op de uitbetaling van de toelage van het buurtfeest dienen bij de aanvraag van de toelage de nodige 
bewijsstukken binnengebracht te worden. 
1° financiële afrekening; 
2° kopie van de facturen, rekeningen, onkostenstaten, … voor de gemaakte onkosten; 
3°vijf sfeerfoto’s gemaakt tijdens het buurtfeest. 
§4 De toelage kan nooit meer bedragen dan de werkelijke gemaakte onkosten voor de organisatie van dit buurtfeest. 
Artikel 8: 
§1 Bij de aanvraag moet een bewijs worden gevoegd waarin de besteding van de aangevraagde toelage wordt 
bepaald. 
§2 De aanvraag vermeldt tevens het adres van de titularis waar de cadeaubon mag toegestuurd worden. 
Artikel 9: 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden meegedeeld, of dat de subsidie niet werd  gebruikt waarvoor ze initieel 
bedoeld is, dan wordt deze niet uitbetaald. Indien de subsidie reeds betaald is, dan kan deze ten allen tijde worden 
teruggevorderd. 
Artikel 10: 
Elke mogelijke betwisting omtrent de toepassing van het reglement wordt beslist door het college van burgemeester 
en schepenen. 
Artikel 11: 
De aanvraag tot het verkrijgen van een financiële toelage dient binnen de 4 maand na de eigenlijke organisatie te 
gebeuren.  
Artikel 12: 
Het vorig besluit terzake wordt opgegeven vanaf 31 juli 2014 
 
 
Namens de raad, 



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

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

Afwezig:  
 
03 Dagorde: Reglement betreffende het toekennen van een geboortepremie. 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 17/12/2007 houdende de toekenning van een geboortepremie aan de moeders die op 
het ogenblik van de bevalling hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 17/12/2007 houdende de toekenning van een adoptiepremie aan de adoptant, van een 
kind jonger dan 18 jaar, die op het ogenblik van de adoptie zijn gewone verblijfplaats heeft in de gemeente; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke de volgende uitslag heeft: 

− Gelet op de éénparigheid van de stemmen 
Gelet op de positieve raadgevende stem van Schepen Marin Devalck 
 
BESLUIT: 
 
Art.1: Met ingang van 1 augustus 2014 wordt ten laste van de gemeentekas een geboortepremie toegekend  aan de 
moeders die op het ogenblik van de bevalling hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben. 
 
Art.2: Met ingang van 1 augustus 2014 wordt een adoptiepremie toegekend aan de adoptant, van een kind jonger 
dan 18 jaar, die op het ogenblik van de adoptie zijn gewone verblijfplaats heeft in de gemeente. De adoptie zal 
blijken uit de overschrijving van de adoptie in de registers van de burgerlijke stand of uit een vonnis van de bevoegde 
rechtbank. 
 
Art. 3 : De geboortepremie en de adoptiepremie worden vastgesteld op 75 euro en wordt door middel van een 
Brakelse geschenkbon uitbetaald. 
 
Art. 4 : het vorige besluit terzake worden opgeheven vanaf 31/07/2014. 
 
Art. 5 : Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de heer gouverneur van de provincie, de financieel beheerder en 
de rekendienst 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 
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, 
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig:  
 
04 Dagorde: Adviesnota met bijhorend addendum Trage Wegen Everbeek-beneden. 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 september 2010 houdende instappen 
herwaarderingsproject trage wegen voor de deelgemeente Everbeek-beneden; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 juni 2013 houdende goedkeuring tot de 
uitvoering van het trage wegenplan Everbeek-beneden; 
Gelet op de adviesnota met bijhorende addendum; 
Gelet op het gemeentedecreet in het bijzonder art. 43 §2 12°; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 



Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, 
Besluit: 
Art. 1: De adviesnota met bijhorende addendum “Focus op trage wegen in Everbeek-beneden” wordt, als bijlage bij 
dit besluit, goedgekeurd. 
Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen en vzw 
Trage Wegen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
05 Dagorde: Containerpark. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Brakel en 

Horebeke. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 
Gelet op de vraag van de gemeente Horebeke om het containerpark van Brakel te kunnen gebruiken door haar 
inwoners; 
Gelet op het belastingreglement van de gemeente Brakel dd. 2 juni 2014 op de inzameling, recyclage en verwijdering 
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark; 
Overwegende dat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Brakel en Horebeke vereist is; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepen tot goedkeuren van het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 
- 17 ja-stemmen 
- 6 onthoudingen 
BESLUIT: 
Art. 1: De samenwerkingsovereenkomst, zoals hieronder weergegeven, afgesloten met de gemeente Horebeke 
betreffende het gebruik van het gemeentelijk containerpark van de gemeente Brakel wordt goedgekeurd. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Brakel en Horebeke betreffende het gebruik van het 
gemeentelijk containerpark van de gemeente Brakel. 

Artikel 1: Op voorwaarde van goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst door de gemeenteraden 
van de gemeenten Brakel en Horebeke en het operationeel zijn van de vereiste hard- en software zullen de 
inwoners van de gemeente Horebeke vanaf 1 augustus 2014 gebruik kunnen maken van het gemeentelijk 
containerpark van de gemeente Brakel. 
Artikel 2: De inwoners van de gemeente Horebeke vallen onder toepassing van het “belastingreglement” zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad Horebeke.  
Artikel 3: De gemeente Horebeke zal de kost dragen van: 
1° de verwerking van het aangeboden afval door de inwoners van de gemeente Horebeke op basis van 
onderstaande formule: 
(Aantal geregistreerde beurten inwoners Horebeke/totaal aantal geregistreerde beurten inwoners Horebeke 
en Brakel)*100 
2° de éénmalige kosten van ICT met het oog op het krijgen van toegang via het gebruik van de E-ID voor de 
inwoners van de gemeente Horebeke. 
3° De kostprijs van het afvoeren van afval die buiten het gebruik van de beurten valt (bijvoorbeeld het gratis 
aanleveren van pampers) wordt op dezelfde wijze verrekend als in artikel 3, 1°. 
4° Alle kosten die niet binnen de punten 1° tot en met 3° vallen worden onderling verrekend. Dit jaarlijks op 
basis van het aantal inwoners op 1 januari. De afrekening wordt voor 1 april van het daaropvolgende jaar 
opgesteld door de gemeente Brakel en overgemaakt aan de gemeente Horebeke. Het verschuldigde saldo zal 
voor 1 juli van hetzelfde jaar worden betaald door de gemeente Horebeke. 
De gemeente Horebeke zal ieder kwartaal een voorschot betalen dat ¼ is van de meest recente 
eindafrekening. 
Artikel 4: De gemeente Horebeke neemt de openingsuren en sluitingsdagen van het containerpark ook op op 
de gemeentelijke website van de gemeente Horebeke, het gemeentelijk infomagazine; de ophaalkalender. 
Artikel 5: De operationele aansturing van het containerpark (personeelszaken, dagelijks beheer, behandelen 
klachten, beheer software, onderhoud ..) blijft bij de gemeente Brakel. 
Artikel 6: Deze overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk opgezegd worden door middel van een 
besluit van de desbetreffende gemeenteraad dat aangetekend aan het college van burgemeester en 
schepenen van de andere gemeente wordt verstuurd. De opzeggingstermijn bedraagt na ontvangst van het 
aangetekend besluit zes maanden. 

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst, de gemeente Horebeke, I.VL.A en 
OVAM.  
 
Namens de raad, 
 
 



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

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

Afwezig:  
 
06 Dagorde: Buurtweg nr 159 en nr. 163 te Everbeek.  Voorlopige vastlegging rooilijnplan 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841; 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vastlegging en realisatie van de rooilijnen; 
Gelet op het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 
grond- en pandenbeleid in het bijzonder artikel 75 tot 78; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om buurtweg 159-163 te Everbeek deels te 
verleggen en deels af te schaffen; 
Overwegende dat een voorlopig rooilijnplan dient te worden vastgelegd door de gemeenteraad; 
Overwegende dat hiervoor een openbaar onderzoek dient te worden gehouden van 30 kalenderdagen; 
Gelet op het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2 12°; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- 17 ja-stemmen 
- 6 onthoudingen 
 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Besluit: 
Art. 1: Het voorlopige rooilijnplan, als bijlage bij dit besluit, voor de gedeeltelijke verlegging en afschaffing van 
buurtweg 159-163 te Everbeek wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van het openbaar onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst openbare werken van de gemeente, de dienst 
mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en vzw Trage Wegen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
07 Dagorde: Buurtweg nr 36 te Everbeek. Voorlopig vastlegging  rooilijnplan. 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841; 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vastlegging en realisatie van de rooilijnen; 
Gelet op het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 
grond- en pandenbeleid in het bijzonder artikel 75 tot 78; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om buurtweg 36 te Everbeek volledig af te 
schaffen en te verleggen; 
Overwegende dat een voorlopig rooilijnplan dient te worden vastgelegd door de gemeenteraad; 
Overwegende dat hiervoor een openbaar onderzoek dient te worden gehouden van 30 kalenderdagen; 
Gelet op het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2 12°; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- 17 ja-stemmen 
- 6 onthoudingen 
 

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



Art. 1: Het voorlopige rooilijnplan, als bijlage bij dit besluit, voor afschaffing en verlegging van buurtweg 36 te 
Everbeek wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van het openbaar onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst openbare werken van de gemeente, de dienst 
mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en vzw Trage Wegen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
08 Dagorde: Buurtweg nr 60 te Everbeek. Voorlopig vastlegging  rooilijnplan. 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841; 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vastlegging en realisatie van de rooilijnen; 
Gelet op het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 
grond- en pandenbeleid in het bijzonder artikel 75 tot 78; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om buurtweg 60 te Everbeek deels te 
verleggen en deels af te schaffen; 
Overwegende dat een voorlopig rooilijnplan dient te worden vastgelegd door de gemeenteraad; 
Overwegende dat hiervoor een openbaar onderzoek dient te worden gehouden van 30 kalenderdagen; 
Gelet op het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2 12°; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- 17 ja-stemmen 
- 6 onthoudingen 
 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Besluit: 
Art. 1: Het voorlopige rooilijnplan, als bijlage bij dit besluit, voor de gedeeltelijke verlegging en afschaffing van 
buurtweg 60 te Everbeek wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van het openbaar onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst openbare werken van de gemeente, de dienst 
mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en vzw Trage Wegen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
09 Dagorde: Buurtweg nr 75 te Everbeek. Voorlopig vastlegging  rooilijnplan. 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841; 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vastlegging en realisatie van de rooilijnen; 
Gelet op het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 
grond- en pandenbeleid in het bijzonder artikel 75 tot 78; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om buurtweg 75 te Everbeek deels te 
verleggen en deels af te schaffen; 
Overwegende dat een voorlopig rooilijnplan dient te worden vastgelegd door de gemeenteraad; 
Overwegende dat hiervoor een openbaar onderzoek dient te worden gehouden van 30 kalenderdagen; 
Gelet op het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2 12°; 



Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- 17 ja-stemmen 
- 6 onthoudingen 
 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Besluit: 
Art. 1: Het voorlopige rooilijnplan, als bijlage bij dit besluit, voor de gedeeltelijke verlegging en afschaffing van 
buurtweg 75 te Everbeek wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van het openbaar onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst openbare werken van de gemeente, de dienst 
mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en vzw Trage Wegen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
10 Dagorde: Buurtweg nr 95 te St.-Maria-Oudenhove. Voorlopige vaststelling rooilijnplan. 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841; 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vastlegging en realisatie van de rooilijnen; 
Gelet op het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 
grond- en pandenbeleid in het bijzonder artikel 75 tot 78; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om buurtweg 95 te St. Maria-Oudenhove deels 
te verleggen en deels af te schaffen; 
Overwegende dat een voorlopig rooilijnplan dient te worden vastgelegd door de gemeenteraad; 
Overwegende dat hiervoor een openbaar onderzoek dient te worden gehouden van 30 kalenderdagen; 
Gelet op het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2 12°; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- 17 ja-stemmen 
- 6 onthoudingen 
 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Besluit: 
Art. 1: Het voorlopige rooilijnplan, als bijlage bij dit besluit, voor de gedeeltelijke verlegging en afschaffing van 
buurtweg 95 te St. Maria-Oudenhove wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van het openbaar onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst openbare werken van de gemeente, de dienst 
mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en vzw Trage Wegen. 
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, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, 
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig: André Flamand - Schepen 
 
11 Dagorde: Buurtweg 95 te Everbeek. Voorlopige vastlegging rooilijnplan. 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841; 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vastlegging en realisatie van de rooilijnen; 



Gelet op het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 
grond- en pandenbeleid in het bijzonder artikel 75 tot 78; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om buurtweg 95 te Everbeek deels te 
verleggen en deels af te schaffen; 
Overwegende dat een voorlopig rooilijnplan dient te worden vastgelegd door de gemeenteraad; 
Overwegende dat hiervoor een openbaar onderzoek dient te worden gehouden van 30 kalenderdagen; 
Gelet op het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2 12°; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- 17 ja-stemmen 
- 6 onthoudingen 
 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Besluit: 
Art. 1: Het voorlopige rooilijnplan, als bijlage bij dit besluit, voor de gedeeltelijke verlegging en afschaffing van 
buurtweg 95 te Everbeek wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van het openbaar onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst openbare werken van de gemeente, de dienst 
mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en vzw Trage Wegen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
12 Dagorde: Containerpark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering 

van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 
 

 
Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark.  
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en 
afvalstoffen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement 
betreffende duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA); 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en 
gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010; 
 
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen inzake 
gemeentelijke fiscaliteit; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993, houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van  6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I); 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne (VLAREM II); 
 
Gelet op het belastingreglement d.d. 2 juni 2014 op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark; 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Brakel en Horebeke betreffende het gebruik van het 
gemeentelijk containerpark van de gemeente Brakel; 
 



Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 25 juni 2014; 
 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 
- 14  ja-stemmen 
- 9 onthoudingen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
 
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 augustus 2014 en heft het belastingreglement op de inzameling, recyclage en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark 
d.d. 2 juni 2014; 
 
Artikel 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. 
 
Artikel 3 – ligging. 
 
Het containerpark van de gemeente Brakel is gelegen te ex-Nederbrakel, Industrielaan 5 te Brakel. 
 
Artikel 4 – toegankelijkheid - belastingplichtige. 
 
 
 
§1 Het containerpark is toegankelijk voor: 
* diegene 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; 
 
§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 Schepencollege 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. 
 
Artikel 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. 
 
Artikel 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° Snoeihout 
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! 
 
K.G.A. wordt, tenzij fysisch onmogelijk of niet aangewezen afzonderlijk van andere afvalstoffen, aangeboden in de 
hiervoor ontvangen recipiënt, de zogenaamde "milieubox" ; 
 
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. 

 
 
Artikel 7 - 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: 
1° de eerste 15 beurten zijn gratis, behalve voor het aanbieden van grof huisvuil, daarna betaalt men per beurt 
volgens 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 Alle belastingplichtige, conform artikel 4, 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. 
 
1° de gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil 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) diegene 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 diegene 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 aanbiedt, indien de aanvraag gebeurt vóór 1 juli 
van het desbetreffende jaar; 
2) 8 gratis beurten , behalve wanneer men grofvuil 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 diegene 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 aanbiedt; 
2) na 1 juli: 8 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil aanbiedt. 

 
2° per aanvoerbeurt wordt het aantal beurten in mindering gebracht waarbij volgend 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. 

3° 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. 
 

4° Deze belasting geldt niet indien enkel luierafval wordt aangebracht. 
 
 
 
 
5° Bij het aanbrengen van grof huisvuil (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. 
 
6° Van zodra de gratis beurten (voor het aanbrengen ander afval dan grof huisvuil) zijn opgebruikt komt bovenop 
deze belasting ook nog deze 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. 
 
7° De toezichters zullen middels een handcomputer toezicht uitvoeren op o.a. het aanbrengen van grof huisvuil en 
het aanbieden van luierafval. 
 
8° Bij verlies of diefstal van de badge kan het Schepencollege 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 schepencollege, recht op 
het resterend aantal gratis beurten die nog op de badge stonden. 
 
Artikel 8 - 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 (fysisch mogelijk om  in 
milieubox te verzamelen) 

1 milieubox (of gelijkaardig) per 
adres 

KGA (fysisch onmogelijk om  in 
milieubox te verzamelen) 

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. 
 
Artikel 9 – 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. 
 
Artikel 10 - 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). 
 
Artikel 11 – 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. 
 
Artikel 12 – 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. 
Artikel 13 - 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. 
 
Artikel 14 – 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. 
 
Artikel 15 – bekendmaking. 
 
§1 Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan de ingang van het containerpark en 
overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 
 
§2 Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de 
provincie Oost-Vlaanderen, de griffie van de politierechtbank en de correctionele griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden naar OVAM. 
 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
13 Dagorde: Asfalteringen - dienstjaar 2014/2. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Asfalteringen - dienstjaar 2014/2” een bijzonder bestek met nr. 
2014/065 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 46.600,00 excl. btw of € 56.386,00 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode 
2240000/GRO/0200 (actie 2014000111/2014000568) van de buitengewone dienst; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 



Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 
btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/065 en de raming voor de opdracht 
“Asfalteringen - dienstjaar 2014/2”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 46.600,00 excl. btw of € 56.386,00 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
14 Dagorde: Begraafplaatsen. Elst. Uitvoeren ontgravingen. Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Begraafplaatsen. Elst. Uitvoering ontgravingen.” een bijzonder 
bestek met nr. 2014/003 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.950,00 excl. btw of € 43.499,50 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode 
6140010/GRO/0990 (actie 2014000401/2014001079) van de gewone dienst; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 
btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/003 en de raming voor de opdracht 
“Begraafplaatsen. Elst. Uitvoering ontgravingen.”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 35.950,00 excl. btw of € 43.499,50 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 



Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
15 Dagorde: Diverse wegenwerken - dienstjaar 2014. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Diverse wegenwerken - dienstjaar 2014” een bijzonder bestek met 
nr. 2014/018 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 172.220,22 excl. btw of € 208.386,47 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 2014, op budgetcode 
2240000/GRO/0200 (actie 2014000111/2014000569) van de buitengewone dienst; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/018 en de raming voor de opdracht 
“Diverse wegenwerken - dienstjaar 2014”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 172.220,22 excl. btw of € 208.386,47 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 
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, 
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig:  
 
16 Dagorde: Investeringen. Aankoop van 1 schuilhuisje. Goedkeuring. 



 
Overwegende dat het ons aangewezen voorkomt om over te gaan tot de aankoop met levering van 1 schuilhuisje 
type D (met zijwanden) aan de bushalte nr. 208157 (Neerhofstraat) aan de Molenberg; 
Gelet op het voorstel van het college om over te gaan tot de aankoop met levering van 1 schuilhuisje type D (met 
zijwanden via De Lijn Oost-Vlaanderen; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Overwegende dat deze aankoop voor 75% gesubsidieerd wordt door De Lijn en de overige 25% is ten laste van de 
gemeente; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.176,50 excl. btw of € 1.423,57 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode 
2210000/GRO/0210 (actie 2014000462/2014001003) van de buitengewone dienst; 
Overwegende dat er geen visum vereist is van de financieel beheerder; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 8.500,00 excl. 
btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 110; 
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, § 4; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Aan De Lijn Oost-Vlaanderen, Brusselsesteenweg 367 te 9050 Gentbrugge wordt de opdracht tot de aankoop 
van 1 schuilhuisje type D (met zijwanden) voor de bushalte nr. 208157 (Neerhofstraat) aan de Molenberg 
toegewezen, tegen een totaal bedrag van € 1.176,5 excl. btw of € 1.423,56 incl. btw. 
Art.2 : Deze aankoop wordt voor 75% gesubsidieerd door De Lijn en de overige 25%, zijnde € 1.423,56 incl. btw is 
ten laste van de gemeente. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan De Lijn Oost-Vlaanderen, aan de financieel 
beheerder en aan de financiële dienst onzer gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
17 Dagorde: Investeringen. Brandweer. Aankoop signalisatiebord. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Aankoop van een signalisatiebord” werd gegund aan 
Brandweer Brakel, Neerstraat 97 te 9660 Brakel; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr. 2014/062 werd opgesteld door de 
ontwerper, Brandweer Brakel, Neerstraat 97 te 9660 Brakel; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode 
2300000/VEI/0410 (actie 2014000201/2014000470) van de buitengewone dienst; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 



Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 
btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/062 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop van een signalisatiebord”, opgesteld door de ontwerper, Brandweer Brakel, Neerstraat 97 te 9660 Brakel. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 incl. 21% 
btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
18 Dagorde: Investeringen. Technische dienst. Aankoop van 2 lichte bestelwagens. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Investeringen. Aankoop van 2 lichte bestelwagens” een bijzonder 
bestek met nr. 2014/059 werd opgesteld door de Technische dienst - depot; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.586,78 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode 
2410000/GRO/0200 (actie 2014000247/2014000961) van de buitengewone dienst; 
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 
btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/059 en de raming voor de opdracht 
“Investeringen. Aankoop van 2 lichte bestelwagens”, opgesteld door de Technische dienst - depot. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 49.586,78 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21% 
btw. 



Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
19 Dagorde: Investeringen. Technische dienst. Aankoop van containers voor de 

containervrachtwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Investeringen. Aankoop van containers voor de 
containervrachtwagen” een bijzonder bestek met nr. 2014/057 werd opgesteld door Gemeente Brakel; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 21.000,00 excl. btw of € 25.410,00 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode 
2410000/GRO/0200 (actie 2014000247/2014000962) van de buitengewone dienst; 
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 
btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/057 en de raming voor de opdracht 
“Investeringen. Aankoop van containers voor de containervrachtwagen”, opgesteld door Gemeente Brakel. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 21.000,00 excl. btw of € 25.410,00 incl. 21% 
btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine 
Hoeckman - Schepenen 
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 



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

Afwezig:  
 
20 Dagorde: Investeringen. Technische dienst. Aankoop van een compactlader. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Investeringen. Aankoop van een compactlader” een bijzonder bestek 
met nr. 2014/058 werd opgesteld door Gemeente Brakel; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode 
2410000/GRO/0200 (actie 2014000247/2014000949) van de buitengewone dienst; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 
btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/058 en de raming voor de opdracht 
“Investeringen. Aankoop van een compactlader”, opgesteld door Gemeente Brakel. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
21 Dagorde: Masterplan openbare verlichting. Goedkeuring. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 
Overwegende dat de gemeente Brakel vennoot is in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Intergem – 
EANDIS die o.a. belast zijn met het beheer van de openbare verlichting; 
Gelet op het schrijven dd. 13 juni 2014 op naam van Intergem – EANDIS betreffende het aanpassen van het “ov net 
naar het Masterplan OV Brakel” met als bijlage 4 ontwerpplannen; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeeter en schepenen tot goedkeuring van het masterplan; 
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat: 
- 17 ja-stemmen 
- 6 nee-stemmen 
Gelet op de positieve raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 
Artikel 1: Het voornoemde masterplan openbare verlichting wordt goedgekeurd. 



Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan EANDIS. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
22 Dagorde: Investeringen. Gemeentehuis. Aankoop en implementatie 

tijdsregistratiesysteem. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Investeringen. Gemeentehuis. Aankoop en implementatie 
tijdsregistratie” een bijzonder bestek met nr. 2014/050 werd opgesteld door de Dienst Secretariaat; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 ; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode 
2300000/ADM/0110 (actie 2014000086/2014000551) van de buitengewone dienst; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 
btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/050 en de raming voor de opdracht 
“Investeringen. Aankoop en implementatie tijdsregistratie”, opgesteld door de Dienst Secretariaat. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 20.000,00. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 



23 Dagorde: Water-Link. Uitbreiding drinkwaterdistributienet te Fayte. Goedkeuring. 
 
Gelet op de klachten van te lage waterdruk op het drinkwaterdistributienet is een netuitbreiding in Fayte 
noodzakelijk; 
Kennisnemend van het ontwerpdossier DOM-027/14/001-D opgemaakt door Water-Link met een raming ten bedrage 
van € 16.963 voor het uitvoeren van uitbreidingswerken aan het drinkwaterdistributienet in de Fayte, zijnde aanleg 
van 112 m drinkwaterdistributieleiding in dia. 50 PE; 
Overwegende dat voor de financiering van deze werken gebruik wordt gemaakt van het drinkwaterinfrastructuurfonds 
van TMVW; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze uitbreiding goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de nieuwe gemeenteweg; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Het ontwerp opgemaakt door Water-Link houdende de uitbreidingswerken aan het drinkwaterdistributienet in 
Fayte wordt goedgekeurd. 
Art.2 : De financiering van deze aanpassingswerken aan het waterbedelingsnet met een raming € 16.963 wordt ten 
laste genomen van het drinkwaterinfrastructuurfonds. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Water-link, aan de financieel beheerder en aan 
de financiële dienst van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

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

Afwezig:  
 
24 Dagorde: Gemeentelijk zwembad. Aanpassing toegangsprijzen. Goedkeuring 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 43, §2,  
Gelet op het raadsbesluit d.d. 04/03/2013 houdende de aanpassing van alle toegangsprijzen van het gemeentelijk 
zwembad; 
Gelet op het voorstel van het zwembadbeheerder om de tariefering “zwemlessen kinderen (10 lessen)  
€ 18,00 bij te voegen; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voorgestelde aanpassingen goed te 
keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en volgende uitslag heeft: 
23 Ja-stemmen 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;  
BESLUIT : 
Art. 1 : De toegangsprijzen van het gemeentelijk zwembad worden met ingang van 01/07/2014 als volgt aangepast : 
1°   Volwassenen   :€ 2,00 
2°   Kinderen, derde leeftijd, anders-validen   :€ 1,40 
3°   Volwassenen grote gezinnen   :€ 1,70 
4°   Kinderen grote gezinnen     :€ 1,10 
5°   Jeugdverenigingen (+14 jaar)    :€ 1,70 
6°   Jeugdverenigingen (-14 jaar)    :€ 1,10 
7°   Huur bad       :€ 55,00 
8°   Huur bad per jaar (per beurt)    :€ 40,00 
9°   Abonnement derde leeftijd (10 beurten)  :€ 14.00 
10° Abonnement volwassenen (10 beurten)   :€ 18,00 
11° Abonnement kinderen (10 beurten)   :€ 12,50 
12° Abonnement volwassenen (voor één jaar)  :€ 75,00 
13° Abonnement kinderen (voor één jaar)   :€ 50,00 
14° Zwemlessen volwassenen (10 lessen)   :€ 25,00 
15° Zwemlessen kinderen (15 lessen)   :€ 20,00 
16° Zwemlessen kinderen (10 lessen)   :€ 18,00 
17° Zwemlessen kinderen vervolmaking (10 lessen) :€ 18,00 
18° Aquagym (10 beurten)     :€ 25.00 
19° 1 beurt Aquagym      :€ 4,00 
20° Brakelse scholen lager onderwijs   :€ 0,50 
21° Niet-Brakelse scholen kleuter- en lager onderwijs :€ 0,70 



22° Scholen secundair onderwijs     :€ 0,70 
23° Kleuters Brakelse scholen    :gratis 
24° Vrijwillige Brandweermannen 2uur/maand  :gratis 
25° Kinderen jonger dan 3 jaar    :gratis 
Art. 2: Dit besluit gaat in op 1 juli 2014 en heft het besluit van de gemeenteraad dd. 4 maart 2013 betreffende 
“Gemeentelijk zwembad. Aanpassing toegangsprijzen” op. 
Art. 3 : Dit besluit zal toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de zwembadbeheerder en 
de financiële dienst van de 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 
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, 
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal 
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, 
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Secretaris 

Afwezig:  
 
24/1 Dagorde: Gemeentelijk onderwijs. Aanpassing leerlingenaantalen. 
 
Gelet op het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXI dat wijzigingen aanbrengt in artikel 37 van het decreet 
Basisonderwijs van 25 februari 1997. 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, artikel 21; 
Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 28 en 37; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 augustus 2011 betreffende goedkeuring van het schoolreglement van de 
gemeentelijke basisschool; 
Gelet op het schrijven van het schoolhoofd, mevrouw Veerle De Couvreur, betreffende voorstel tot wijziging artikel 5, 
§1, van voormeld schoolreglement, met betrekking tot het vastleggen van de maximumnormen van het aantal 
kleuters en leerlingen; 
Gelet dat het schoolhoofd voorstelt om de capaciteit vanaf het schooljaar 2014-2014 als volgt vast te stellen : 
- voor de kleuterschool : 25 leerlingen per geboortejaar ipv 23, 
- voor de gemeenteschool : 175 leerlingen ipv 185; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het voorstel van het schoolhoofd goed te 
keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 23 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art. 1 : De maximumnormen zoals vastgelegd in artikel 5, §1, van het schoolreglement van de gemeentelijke 
kleuter- en basisschool, worden als volgt gewijzigd : 
- voor de kleuterschool : 25 leerlingen per geboortejaar. 
- voor de lagere school : 175 leerlingen. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- het schoolhoofd van de gemeenteschool; 
- de voorzitter van de gemeentelijke schoolraad. 
 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Secretaris Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


