Zitting van de Gemeenteraad van 3 november 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.
Fractieleiders P. Vanderstuyf, N. Morreels, M. Limpens en J. Haegeman feliciteren de voorzitter van de gemeenteraad
namens hun fractie naar aanleiding van zijn eedaflegging als vice-Eerste Minister.
Openbare zitting:
Financiën
01
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Met 20 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman,
P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 3
onthoudingen vanwege de raadsleden H. De Clercq, M. De Pessemier, M. Saeytijdt wordt de wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan Michelbeke goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
02
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budgetwijziging 2014/1.
Met 20 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman,
P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 3
onthoudingen vanwege de raadsleden H. De Clercq, M. De Pessemier, M. Saeytijdt wordt de wijziging van het budget
2014/1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan Michelbeke goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
03
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2015.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2015 op naam van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan Michelbeke.
04
Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-Banden Nederbrakel. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Met 19 ja-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman,
A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De
Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 4 onthoudingen vanwege
de raadsleden H. De Clercq, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier, M. Saeytijdt wordt de wijziging van het meerjarenplan
2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-Banden goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
05
Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2015.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2015 op naam van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-Banden.
06
Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek (boven). Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Met 19 ja-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman,
A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De
Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 4 onthoudingen vanwege
de raadsleden H. De Clercq, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier, M. Saeytijdt wordt de wijziging van het meerjarenplan
2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef Everbeek goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
07
Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek (boven). Budgetwijziging 2014/1.
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2014/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Jozef Everbeek.
08
Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek (boven). Budget 2015.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2015 op naam van de kerkfabriek Sint-Jozef Everbeek.
09
Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budgetwijziging 2014/1.
Met 19 ja-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman,
A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De
Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 4 onthoudingen vanwege
de raadsleden H. De Clercq, P. Vanderstuyf, M. De Pessemier, M. Saeytijdt wordt de wijziging van het budget 2014/1
van de kerkfabriek Sint-Martinus Opbrakel goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
10
Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2015.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2015 op naam van de kerkfabriek Sint-Martinus Opbrakel.
11
Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budget 2015.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2015 op naam van de kerkfabriek Sint-Apollona Elst.
12
Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2015.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2015 op naam van de kerkfabriek Sint-Lambertus Parike.
13
Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek (beneden). Budget 2015.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2015 op naam van de kerkfabriek Sint-Marie Everbeek.
14
Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budget 2015.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2015 op naam van de kerkfabriek Sint-Ursmarus Zegelsem.
Secretariaat
15
Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Buitengewone algemene vergadering d.d. 12
december 2014. Goedkeuring agenda.
Raadslid L. Bauwens herhaalt de visie van zijn fractie inzake het aanstellen van vertegenwoordigers voor de
gemeente Brakel.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering dd. 12 december 2014 goed te keuren.
16
Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Buitengewone algemene vergadering d.d. 12
december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, en

bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid P. Machtelinckx aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor
CIPAL voor de resterende duur van de legislatuur.
17
Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone algemene vergadering d.d. 11
december 2014. Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering dd. 11 december 2014 goed te keuren.
18
Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone algemene vergadering d.d.11
december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en
bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden raadslid M. Limpens (effectief) en raadslid H. De Clercq (plaatsvervanger)
aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering dd. 11 december 2014.
19
Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. algemene vergadering d.d. 2 december 2014.
Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering dd. 2 december 2014 goed te keuren.
20
Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. algemene vergadering d.d. 2 december 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid P. Machtelinckx aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor
de rest van de legislatuur.
21
Samenwerkingsverbanden. IVLA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 18 december
2014. Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering dd. 18 december 2014 goed te keuren.
22
Samenwerkingsverbanden. IVLA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 18 december
2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M. De Pessemier aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor
de rest van de legislatuur.
23
Samenwerkingsverbanden Intergem. Buitengewone algemene vergadering d.d. 11
december 2014. Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering dd. 11 december 2014 goed te keuren.
24
Samenwerkingsverbanden Intergem. Buitengewone algemene vergadering d.d. 11
december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en
bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden raadslid M. De Pessemier (effectief) en raadslid H. De Clercq
(plaatsvervanger) aangesteld voor de rest van de legislatuur.
Financiën
25
OCMW. Meerjarenplan. Aanpassing 2014-2019/1.
Fractieleider J. Haegeman stelt naar aanleiding voor voorliggende aanpassing van het meerjarenplan in verband met
de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon:
1° niet akkoord te kunnen gaan met de nieuwe lprefinancieringslening van 450.000 euro
2° de samenwerking met een private partner weliswaar nog steeds principieel gepast te vinden
3° er zicht ontbreekt op het totaalbeeld van de gesprekken die met de private partner aan de gang zijn.
4° de strijdigheid met de akte van oprichting van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon
Op basis van deze reden zal de NVA-fractie zich onthouden en hijzelf tegenstemmen.
Raadslid F. De Tant trekt de aandacht op:
1° de responsabiliseringsbijdrage
2° de contradictie tussen het schrappen van de gezins- en bejaardenhulp door de gemeente en de beleidsdoelstelling
van het OCMW inzake hulp aan thuiswonende inwoners
3° de prefinancieringslening aan de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon
Raadslid K. Wattez stelt een vraag betreffende het toepassen van de wet op de overheidsopdrachten voor nieuwe
investeringen in het rusthuis.
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 67 nee-stemmen vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C.
D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman en twee onthoudingen vanwege de raadsleden L. Bauwens en Y.
Beeckman wordt de aanpassing 2014-2019/1 van het meerjarenplan van het OCMW goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgeven stem uit.
26
OCMW. Budgetwijziging 2014/1. Aktename.
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2014/1 op naam van het OCMW.
Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie
27
Adviesraden. Culturele Raad Brakel. Jaarverslag 2013.
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2013 op naam van de culturele raad.
Jeugd - Middenstand - Senioren
28
Adviesraden. Seniorenraad. Reglement betreffende het toekennen van werkingssubsidies
voor seniorenverenigingen.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende het toekennen van werkingssubsidies
door de gemeentelijke seniorenraad goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Ruimtelijke Ordening
29
Activeringsprogramma (semi-)publieke bouwgronden. Startnota.
Fractieleider N. Morreels stelt een vraag betreffende het opzeggen van het gebruik van gronden door het OCMW.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van activeringsprogramma (semi-)publieke bouwgronden
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Openbare Werken - Mobiliteit
30
BPA 2. Verbindingsweg Tirse - Driehoekstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Fractieleider N. Morreels stelt een vraag betreffende de afwezigheid van openbare verlichting in voorliggend ontwerp
ter hoogte van de kinderopvang en de situatie indien de gronden langsheen de aan te leggen verbindingsweg
ontwikkeld worden.
Raadslid L. Bauwens stelt het masterplan openbare verlichting te steunen; maar in dit concreet geval zou een
uitzondering opportuun zijn.
Fractieleider N . Morreels en raadslid L. Bauwens stellen dat de onthouding die door hun respectievelijke fractie zal
ingenomen worden ingegeven is door de afwezigheid van voornoemde openbare verlichting.
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. Devalck brengt een
positieve raadgevende stem uit.
31
Fietspad Kasteeldreef. Onteigeningsplan.
Met eenparigheid van stemmen wordt het onteigeningsplan naar aanleiding van het aanleggen van fietspaden
langsheen de Kasteeldreef voorlopig goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
32
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162, 163, 165 en 166.
Ontwerp-akte.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte betreffende grondinnemingen 162, 163, 165 en 166
goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
33
Gebouwen. Pastorij te (ex-)Zegelsem. Eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden en
lastenkohier openbare toewijs.
Met eenparigheid van stemmen worden de eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden en het lastenkohier openbare
toewijs goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
34
Gebouwen. School Parike. Contract stookplaatsrenovatie.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van contract betreffende stookplaatsrenovatie goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
35
Gebouwen. Wielendaalstraat 14 “rechts”. Openbare verkoop.
Met eenparigheid van stemmen wordt de openbare verkoop van de gemeentelijke eigendom “Wielendaalstraat 14
rechts” goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
36
Industriegrond “Hoeckman”. Goedkeuring splitsing en openbare verkoop.
Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel tot splitsing en het principe tot openbare verkoop goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
37
Investeringen. Brandweer. Aankoop karweiwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de aankoop van een
karweiwagen goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
38
Investeringen. Gemeentehuis. Aankoop 17 bureaustoelen. Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de aankoop van 17
bureaustoelen goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
39
Proces-verbaal van grensbepaling Boembeke 14 met openbaar domein.
Met eenparigheid van stemmen wordt het proces-verbaal van afmeting betreffende “Boembeke 14” goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Financiën
40
Samenwerkingsverbanden. Fingem. Vrijgave historische borgstellingen en nieuwe
borgstelling thesauriebewijzenprogramma.
Met eenparigheid van stemmen wordt de vrijgave van de historische borgstellingen en de nieuwe borgstelling naar
aanleiding van het thesauriebewijzenprogramma goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
41
Samenwerkingsverbanden. Intergem. Bijkomende kapitaalsverhoging in het kader van
optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel NV uit de distributienetbeheerders.
Met eenparigheid van stemmen wordt de bijkomende kapitaalsverhoging in het kader van de optimalisatie
aandelenbezit naar aanleiding van de exit van Electrabel NV uit de distributienetbeheerders goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
42
Samenwerkingsverbanden. Intergem. Overname aandelen n.a.v. exit Electrabel NV uit de
distributienetbeheerders.
Met eenparigheid van stemmen wordt de overname van aandelen naar aanleiding van de exit van Electrabel NV uit de
distributienetbeheerders goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie
43
Gemeentelijke sporthal. Huishoudelijk reglement.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke
sporthal goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
44
Gemeentelijk zwembad. Toegangsprijzen.
Raadslid F. De Tant trekt de aandacht op:
1° de opvallend grote verhogingen van bepaalde tarieven, wat de facto een vorm van belastingverhoging is
2° het schrappen van een aangepast tarief voor de derde leeftijd, andersvaliden en jeugdverenigingen
Raadslid K. Wattez stelt voor de nieuwe tarieven na bijvoorbeeld 1 jaar te evalueren.
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 het ontwerp van reglement
betreffende de toegangsprijzen van het gemeentelijk zwembad goedgekeurd.

Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
45
Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Invoeren parkeerplaatsen andersvaliden op het
grondgebied Brakel.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van aanvullend reglement betreffende het invoeren van
parkeerplaatsen voor andersvaliden op het grondgebied van de gemeente goedgekeurd.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
46
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 2 functies van brandweerman.
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist twee functies van brandweerman open te verklaren.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Besloten zitting:
47
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Vaststelling wervingsreserve.
Met eenparigheid van stemmen wordt de wervingsreserve vastgesteld op:
1° Sven D’Homme
2° Kristof Haustraete
3° Davy Jacobs
4° Kenneth Vanwinnendaele
5° Matthias De Smet
6° Gianni Thiel
7° Jeroen Van Den Dooren
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
48
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling effectief brandweerman.
Met eenparigheid van stemmen wordt Didier Detandt, Papestraat 1a, 9660 Brakel aangesteld als effectief
brandweerman.
49
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair brandweerman.
Met eenparigheid van stemmen wordt Sven D’Homme aangesteld als stagiair brandweerman.
50
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair brandweerman.
Met eenparigheid van stemmen wordt Kristof Haustraete aangesteld als stagiair brandweerman.
51
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman.
Met eenparigheid van stemmen wordt Davy Jacobs aangesteld als stagiair brandweerman.
52
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman.
Met eenparigheid van stemmen wordt Kenneth Vanwinnendaele aangesteld als stagiair brandweerman.
Besloten zitting:
53
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Ontslag brandweerman.
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist het ontslag op naam van Eric Spitaels, Kasteelstraat, 9660 Brakel te
aanvaarden.
54
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Ontslag brandweerman.
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist het ontslag op naam van Dieter De Brauwere, Keiberg 16, 9572 SintMartens-Lierde te aanvaarden.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Aanwezig:

Voorzitter
Alexander De Croo

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
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: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenwijziging 1 van de kerkfabriek St.-Sebastiaan - Michelbeke;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van Financiën;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 20 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT :

Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 /1 van de kerkfabriek de kerkfabriek St.-Sebastiaan - Michelbeke wordt
goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2014
Explotatietoelage

€

0

2015

2016

€ 160,00

€ 535,00

€

2017

2018

2019

210,00

€ 549,00

€ 182,00

Investeringstoelage € 19.028,99
€ 10.000 € 12.000 € 15.000,00 €
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
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: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budgetwijziging 2014/1.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 0 euro,
- investeringen : 19.028,99 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 20 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1 : De budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke, wordt
goedgekeurd;
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerk bestuur;
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: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2015.

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan deelgemeente Michelbeke;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 0 euro,
- investeringen : 10.000 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan deelgemeente Michelbeke.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
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: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-Banden Nederbrakel. Meerjarenplanwijziging
2014-2019.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenwijziging 1 van de kerkfabriek St.-Pieter-in-de Banden - Nederbrakel;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van Financiën;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 4 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 /1 van de kerkfabriek de kerkfabriek St.-Pieter-in-de-Banden Nederbrakel wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2014
Explotatietoelage

€

30.690

2015

2016

€ 41.786 € 41.681,00 €

2017

2018

2019

41.577,00 € 41.896,12 € 41.788,20

Investeringstoelage
€ 126.014
€ 3.816
€ 0 € 11.200,00
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

€

7.400

€

2.400

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: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2015.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de Banden deelgemeente Nederbrakel;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 43.546,83 euro,
- investeringen : 3.816 euro;
De exploitatietoelage van € 43.546,83 past niet binnen het meerjarenplan.
Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 werd gesteld dat de enveloppe voor exploitatietoelagen voor alle
kerkfabrieken € 110.939 is en dat onderlinge verschuivingen tussen kerkfabrieken toegelaten zijn. De gevraagde
exploitatietoelagen voor 2015 bedragen € 92.457 en blijven dus ruim onder de geraamde € 110.939.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget en via een wijziging van de
ramingen het gemeentelijke budget aan te passen.
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-Banden deelgemeente
Nederbrakel
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
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: Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek (boven). Meerjarenplanwijziging 20142019.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenwijziging 1 van de kerkfabriek St.-Jozef – Everbeek-boven;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van Financiën;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1
goed te keuren;

Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 4 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 /1 van de kerkfabriek St.-Jozef – Everbeek-boven wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2017

2018

2019

€

9.150,00

€ 9.150,00

€ 9.150,00

Investeringstoelage € 15.571,66
€ 93.170
€
0
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

€0

€ 0

Explotatietoelage

€

2014

2015

2016

7.494,09

€ 9.150,00

€ 9.150,00

€

0

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: Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek (boven). Budgetwijziging 2014/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint-Jozef deelgemeente Everbeek-boven;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 7494,09 euro,
- investeringen : 15.571,66 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint-Jozef deelgemeente
Everbeek-boven.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
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: Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek (boven). Budget 2015.

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef deelgemeente Everbeek-boven;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 8.988,97 euro,
- investeringen : 93.170 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef deelgemeente Everbeek-boven.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
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: Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budgetwijziging 2014/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint-Martinus deelgemeente Opbrakel;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 11.077,01 euro,
- investeringen : - 16.862,12 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 4 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1 : De budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint-Martinus deelgemeente Opbrakel wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
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: Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2015.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus deelgemeente Opbrakel;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 12.892,35 euro,
- investeringen : 50.000 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus deelgemeente Opbrakel.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
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:
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budget 2015.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Apollonia deelgemeente Elst.
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 12.912 euro,
- investeringen : 0 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Apollonia deelgemeente Elst.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
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:
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2015.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Lambertus deelgemeente Parike.
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 6.879,58 euro,
- investeringen : 120.000 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Lambertus deelgemeente Parike.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
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:
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek (beneden). Budget 2015.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Marie deelgemeente Everbeek-beneden.
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 3.394,68 euro,
- investeringen : 81.012 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Marie deelgemeente Everbeek-beneden.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;

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:
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budget 2015.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus deelgemeente Zegelsem.
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 3.933,57 euro,
- investeringen : 0 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van financiën, de heer Johan Thomas;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus deelgemeente Zegelsem.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
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:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Buitengewone algemene vergadering d.d. 12
december 2014. Goedkeuring agenda.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”);
Gelet dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”);
Gelet op de statuten van CIPAL;
Gelet op de mail van 22 oktober 2014 tot deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAL van 12
december 2014 op de maatschappelijke zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1 met de volgende agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015 (met inbegrip van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie).
3. Vervanging bestuurder
4. Wijziging van de zetel van de vereniging
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
6. Rondvraag
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda 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 dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 12
december 2014 en de in dat verband door de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL
voorgestelde beslissingen, zoals overgemaakt per email van 22 oktober 2014, worden goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering
wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit
besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden de aan de dienstverlenende vereniging CIPAL,
Cipalstraat 1 te 2440 Geel.
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:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Buitengewone algemene vergadering d.d. 12
december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsververvanger, en
bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”);
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 2014 (hierna
kortweg “CIPAL DV”);
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL DV;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 44 van het DIS en het gewijzigde artikel 35 van de statuten van
CIPAL DV er niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger moet benoemd worden,
maar de vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur kan worden aangeduid;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer
plaatsvervanger(s) kan aanduiden;
Gelet op het voorstel van het college om raadslid Pascal Machtelinckx aan te stellen als gemeentelijke
vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal voor de resterende duur van de legislatuur
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 heer Pascal Machtelinckx, wonende te Brakel, Watermolenstraat 100, wordt aangesteld als
vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van CIPAL DV, voor de resterende duur van de
legislatuur 2013-2018.
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan CIPAL DV, Cipalstraat 1 te 2440 Geel.
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:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone algemene vergadering d.d.
11 december 2014. Goedkeuring agenda.
DE GEMEENTERAAD, OP GELDIGE WIJZE SAMENGESTELD OM TE KUNNEN BESLISSEN
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij FINGEM;
Gelet op het feit dat de gemeente ook een deelneming aanhoudt in INTERGEM;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekend schrijven van 21 oktober 2014 om vertegenwoordigd te zijn op de
buitengewone algemene vergadering van Fingem die op 11 december 2014 plaats heeft;
Gelet op artikel 44 van het Decreet waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering
belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het volgende boekjaar te bespreken;
Overwegende de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van Fingem;
Overwegende dat de gemeentebesturen de methodologie van de individuele vermogensposities hebben bekrachtigd;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de begroting 2015, en van de voorziene activiteiten en de te
volgen strategie 2015, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 20 oktober 2014 van Fingem;
Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van Fingem volgende agendapunten bevat:
1. Begroting 2015
Voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2015
Herbeleggingsvoorstel
2. Statutaire benoemingen
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
Gelet op het feit dat ook Intergem de gemeenten opgeroepen heeft om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van 11 december 2014; dat deze vergadering zich onder meer dient uit te spreken over de
vermelde kapitaalverhoging Intergem in stap 2, binnen de toegelaten grenzen;
Gelet op het feit dat voormelde S-factor momenteel voor beide activiteiten elektriciteit en gas van Intergem veel
lager is dan 33% van de GIK (geïnvesteerde kapitalen) en de raad van bestuur van Intergem bijgevolg beslist heeft
de aandelen E om te zetten naar aandelen A en er een eventuele bijkomende (cash) kapitaalinbreng is;
Gelet op de modaliteiten van de vermelde kapitaalverhoging vastgelegd door Intergem, waarbij de gemeenten de
mogelijkheid wordt geboden om deze kapitaalverhoging te onderschrijven d.m.v. een financiering van Fingem;
Gelet op het feit dat nà de vermelde kapitaalverhoging Intergem nog maar uitkomt op 28,31 % voor elektriciteit en
op 31,44 % voor gas.
Gelet op het feit dat quasi alle andere Vlaamse distributienetbeheerders de optimale kapitaalverhouding na de
vooropgestelde kapitaalverhoging bereiken;
Gelet op het huidig rendement van 5,7 % op de GIK;
Gelet op het feit dat de optimalisatie van het aandelenbezit functie is van de huidige regulatoire doelverhouding onder
de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv (overname aandelen A2), die gerealiseerd
dient te zijn op 29 december 2014;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Fingem van 20 oktober 2014, die in een globaal
financieringsaanbod voorziet, om door bijkomende inschrijvingen van kapitaal te komen tot een eigen vermogen van
33 % GIK, de helft via liquide middelen en de helft via het commercial paper-programma van Fingem;
Gelet op de belangrijke waarde creatie voor de gemeenten door bijkomende aandelen Intergem te verwerven en de
interessante bijkomende dividendenstroom die gepaard gaat met dergelijke kapitaaloperatie;
Gelet op het Vlaams decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001.
Gelet op de statuten van Fingem.
Overwegende de goedkeuring door de raad van bestuur van Fingem van 20 oktober 2014; de aanbeveling die de raad
geformuleerd heeft; dat Fingem bijgevolg van oordeel is dat op het maximum aantal aandelen mag ingetekend
worden om te komen tot een E.V. = 33 % GIK;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 23 ja-stemmen;
- 0 neen-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin De Valck;
Besluit:
Art. 1 : Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de
dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fingem van 11
december 2014.
1. Begroting 2015
Voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2015
Herbeleggingsvoorstel
2. Statutaire benoemingen
Art. 2 : Er wordt goedkeuring gehecht aan bijlage 1, 2 en 3 bij de voorziene activiteiten en te volgen strategie 2015
ingevolge de financiering van de door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Intergem
voorgestelde kapitaalverhoging en vertegenwoordigd door aandelen A. Dit onder de opschortende voorwaarde van de
realisatie van de exit Electrabel nv (overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014;
Art. 3 : De financieringsvereniging Fingem wordt verzocht het door Intergem opgevraagde bedrag (5.871.948,66 EUR
– Elektriciteit en 3.311.706,07 EUR - Gas) te helpen financieren in functie van het aandeel van elke deelnemer,
conform bijlage 1, 2 en 3 bij de voorziene activiteiten en te volgen strategie 2015, en de nodige stortingen te
verrichten in de periode 2 januari tot uiterlijk 9 januari 2015 op het rekeningnummer BE61 0910 1699 3217 van de
opdrachthoudende vereniging Intergem
Als tegenprestatie wordt een afstand van dividend op de vermelde geïnvesteerde bedragen in Intergem verlangd, om
zo spoedig mogelijk in de terugbetalingen te voorzien, en om tevens belangrijke jaarlijkse bijkomende dividenden aan
de gemeenten te kunnen uitkeren.
Art. 4 : Er wordt afzonderlijke goedkeuring gehecht aan bijlage 1, 2 en 3 bij de voorziene activiteiten en te volgen
strategie 2015 ingevolge de financiering van de door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging
Intergem voorgestelde kapitaalverhoging door onderschrijving van kapitaalaandelen A om te komen tot een E.V. = 33
% GIK, dit onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van deze bijkomende kapitaalverhoging door
Intergem.
Art. 5 : Er wordt in voorkomend geval, de financieringsvereniging Fingem verzocht de bedragen om te komen tot een
E.V. = 33 % GIK (30.077.701,56 EUR – Elektriciteit en 6.555.645,81 EUR - Gas) te helpen financieren in functie van
het aandeel van elke deelnemer, conform bijlage 1, 2 en 3 bij de voorziene activiteiten en te volgen strategie 2015

(STAP3) , en de nodige stortingen hiervoor te verrichten uiterlijk op 30 juni 2015 op het rekeningnummer BE61 0910
1699 3217 van de opdrachthoudende vereniging Intergem.
Als tegenprestatie wordt een afstand van dividend op de vermelde geïnvesteerde bedragen in Intergem verlangd, om
zo spoedig mogelijk in de terugbetalingen te voorzien, en om tevens belangrijke jaarlijkse bijkomende dividenden aan
de gemeenten te kunnen uitkeren.
Art. 6 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van
Fingem van 11 december 2014 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 7 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde besluiten.
Art. 8 : Onderhavige beslissingen wordt toegestuurd aan het secretariaat van Intermixt, c/o Fingem, p/a
Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
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: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone algemene vergadering
d.d.11 december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger,
en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de raadsbesluiten betreffende de toetreding en de verlenging van toetreding tot het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Fingem;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 22 oktober 2014 van Fingem waarbij de gemeenten wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 11 december 2014;
Gelet op de statuten van Fingem, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de
gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende
vereniging;
Gelet op de door Fingem verstrekte algemene info, waarbij verwezen wordt op het strikt naleven van het decreet en
de statutaire bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding van de mandatarissen;
Gelet op artikel 44 van het Decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en oproeping van de
Algemene Vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;
Gelet op de omzendbrief van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 11 maart 2002 aan de
Colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing op artikel 44 worden omschreven;
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen elke vennoot bij artikel 26 recht heeft op minstens
één volmachtdrager;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om mevrouw Mirella Limpens, raadslid, aan te
stellen als gemeentelijke volmachtdrager en de heer Hedwin De Clercq, schepen, als plaatsvervanger,
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- mevrouw Mirella Limpens bekomt 23 ja-stemmen;
- de heer Hedwin De Clercq bekomt 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin De Valck;
BESLUIT :
Art. 1 : Mevrouw Mirella Limpens, raadslid, wonende te Brakel, Voorpad 1, en de heer Hedwin De Clercq, raadslid,
wonende te Brakel, Leinstraat 78, worden respectievelijk als gemeentelijke vertegenwoordiger en als
plaatsvervangende vertegenwoordiger aangesteld om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van
FINGEM op 11 december 2014;
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van het Intergemeentelijk
samenwerkingsverband Fingem.
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:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. algemene vergadering d.d. 2
december 2014. Goedkeuring agenda.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 8 oktober 2014 van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
provincie Oost-Vlaanderen, genaamd Westlede, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 2
december 2013;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde :
- goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 17 juni 2014
- activiteiten en strategie
- begroting 2015
- verslag Raad van Bestuur ivm toetreding tot de VNOC vzw
- Statuten VNOC
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering, d.d. 2 december 2014, van de Intercommunale Vereniging voor
Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen, genaamd Westlede, wordt goedgekeurd,
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering wordt opgedragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van de Intercommunale
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:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. algemene vergadering d.d. 2
december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op de wet van 22 januari 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het schrijven d.d. 3 oktober 2014 van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
provincie Oost-Vlaanderen, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering die zal plaatsvinden op 2 december 2014;
Gelet op artikel 44 van het decreet van Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping
van de Algemene Vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse regering, d.d. 1 maart 2002, aan de
colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden
omschreven;
Gelet dat de heer Pascal Machtelinckx, raadslid, wordt voorgedragen als vertegenwoordiger tot het einde van de
huidige legislatuur;
Gelet op de stemming waaraan 23 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Pascal Machtelinckx bekomt 23 ja-stemmen;
Gelet dat de heer Pascal Machtelinckx de volstrekte meerderheid der stemmen heeft bekomen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT :

Art. 1 : De heer Pascal Machtelinckx, raadslid, wonende te Brakel, Watermolenstraat 100, wordt vanaf heden tot
einde van de huidige legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger op de Bijzondere Algemene Vergadering van de
Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen.
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de Bijzondere Algemene
vergadering d.d. 2 december 2015 te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden
is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van de Intercommunale Vereniging
voor verwijdering van Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, 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:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IVLA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 18
december 2014. Goedkeuring agenda.
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 15 september 2014 van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van afvalstoffen
Vlaamse Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2014;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde : Statutenwijziging
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda met statutenwijziging
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden 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 agenda, met het bijhorend ontwerp van de statutenwijziging, van de Buitengewone Algemene
Jaarvergadering, d.d. 18 december 2014, van I.VL.A., wordt goedgekeurd,
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de vergadering wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van I.VL.A.
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:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IVLA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 18
december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedreceet;
Gelet op de wet van 22 januari 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het schrijven d.d. 15 september 2014 van de Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen
Vlaamse Ardennen, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene
vergadering die zal plaatsvinden op 18 december 2014;

Gelet op artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping van
de Algemene Vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, aan de colleges van
Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden omschreven;
Gelet dat de heer Marc De Pessemier, raadslid, door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgedragen
als vertegenwoordiger;
Gelet op de stemming waaraan 23 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Marc De Pessemier bekomt 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene vergadering van van I.VL.A. voor de rest van de legislatuur
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van IVLA.
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:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden Intergem. Buitengewone algemene vergadering d.d.
11 december 2014. Goedkeuring agenda.
Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18
januari 2013;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;
Gelet dat de gemeente per aangetekend schrijven van 10 september 2014 wordt opgeroepen om deel te nemen aan
de algemene vergadering in buitengewone zitting van Intergem die op 11 december 2014 plaatsheeft in De Montil,
Moortelstraat 8, 1790 Affligem;
Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 4 september 2014
dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet dat de algemene vergadering tijdens de bespreking van het eerste agendapunt akte zal nemen van de
raadsbeslissingen van de deelnemende gemeenten en provincie met betrekking tot de voorgestelde overname van de
aandelen van de deelnemende maatschappij (Electrabel nv) door de openbare deelnemers, waarover de
gemeenteraad in een afzonderlijke raadsbeslissing zal besluiten;
Gelet dat het tweede agendapunt handelt over de verlenging van de activiteit gas ex-IGAO tot de normale vervaldag
van Intergem (14 september 2018);
Gelet dat op 1 januari 2009 de activiteiten van de voormalige gasdistributienetbeheerder IGAO werden uitgesplitst en
overgedragen aan Intergem (2 gemeenten), IMEA (6 gemeenten), en Iveka (21 gemeenten) en dat onder meer de
Intergem-gemeenten hun verdere deelname aan Intergem, ook na de initiële duurtijd van ex-IGAO, nl. 31 december
2014, voor de duurtijd van Intergem, nl. tot 14 september 2018, moeten bevestigen;
Gelet dat aldus overeenkomstig het artikel 32 lid A. bis van de Intergem-statuten de laatste algemene vergadering
van Intergem van het jaar 2014 een beslissing dient te nemen over de verlenging van de activiteit gas ex-IGAO tot
voormelde normale vervaldag;
Gelet dat alle deelnemende gasgemeenten (inclusief de andere gasgemeenten waarvoor de duurtijd pas verstrijkt op
14 september 2018) overeenkomstig artikel 35 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001 in het vooruitzicht van genoemde algemene vergadering worden uitgenodigd om hun goedkeuring te
hechten aan de voorgestelde verlenging van de duur van de activiteit gas ex-IGAO (heden 31 december 2014) van de
opdrachthoudende vereniging tot voornoemde normale vervaldag;
Gelet dat het derde agendapunt een aantal statutenwijzigingen omvat die hun oorsprong vinden in meerdere
domeinen:
ten eerste heeft de overdracht van de aandelen door de deelnemende maatschappij Electrabel nv aan de
openbare deelnemers de facto een uittreding van de deelnemende maatschappij uit de distributienetbeheerder Intergem als gevolg vόόr het einde van 2014 en wordt voorgesteld om alle statutaire bepalingen te
schrappen omtrent de participatie van de deelnemende maatschappij alsook de bepalingen in verband met de
kapitaalaandelen F en E”, omdat door de raad van bestuur in zitting van 4 september 2014 werd beslist deze
om te zetten in aandelen A en zij in het verleden louter gecreëerd werden in verband met de participatie van
Electrabel nv;
Gelet dat deze statutenwijzigingen onder opschortende voorwaarde zijn van het aanvaarden door de openbare
deelnemers van de overdracht van de aandelen aangeboden door de deelnemende maatschappij en de effectieve

realisatie van de overname van deze aandelen en de daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit en dat
de raad van bestuur van Intergem op 11 december 2014 over de genomen raadsbeslissingen zal rapporteren aan de
algemene vergadering.
ten tweede dient een aantal bepalingen inzake de activiteit gas ex-IGAO te worden geschrapt, nl. de
vervaldag van 31 december 2014, de te nemen beslissing inzake de verlenging alsook de mogelijkheid om
beslissingssectoren in te voeren, omdat deze bepalingen vanaf 1 januari 2015 zonder voorwerp zijn;
Gelet dat deze statutenwijzigingen onder opschortende voorwaarde zijn van de goedkeuring door de algemene
vergadering van de voorgestelde verlenging van de activiteit gas ex-IGAO (cf. tweede agendapunt) en van de
effectieve realisatie van de overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij, voor wat betreft het
aspect beslissingssector.
ten derde wordt voorgesteld het statutair doel van de vereniging uit te breiden met de activiteit inzake
warmtenetten; recent zijn in Vlaanderen een aantal projecten rond warmtenetten tot stand gekomen,
waaraan de distributienetbeheerders die optreden via hun werkmaatschappij Eandis, deelnemen of waarin zij
kunnen betrokken worden om in te staan als netbeheerder voor de aanleg, de exploitatie en de ontwikkeling
van een warmtenet en het transport en levering naar de gebruikers van warm water vanuit een warmtebron
of op basis van restwarmte afkomstig van industriële processen of afvalverbranding naar de gebruikers;
Gelet dat ook Intergem in dit verband wenst ‘partner’ te zijn van de gemeenten en hen wil helpen een bijdrage te
leveren op het vlak van de energie-efficiëntie en het behalen van de klimaatdoelstellingen;
ten vierde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende statutenwijzigingen door te voeren (zoals
vermeld in de toelichtingsnota), waaronder de vervanging van de bijlage 2 m.b.t. de winstverdeling uit de
captieve periode met het oog op een vereenvoudigde voorstelling en de vervanging van de notie ‘tussentijds
dividend’ door ‘interim-dividend’;
Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18
januari 2013;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad volgens voornoemd decreet zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en op expliciete wijze aan de voorgestelde verlenging van de activiteit
gas ex-IGAO alsook aan de statutenwijzigingen en tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te
stellen;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agendapunten goed te keuren, en
aan de voorgestelde verlenging van de activiteit gas ex-IGAO van de opdrachthoudende vereniging Intergem en de
statutenwijziging;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging
Intergem d.d. 11 december 2014 wordt goedgekeurd, zijnde:
1. Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij (Electrabel nv) door de
openbare deelnemers – stand van zaken
2. Verlenging van de activiteit gas ex-IGAO tot de normale vervaldag van Intergem (14 september 2018)
3. Statutenwijzigingen:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris – in het kader van
artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging aan het doel
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen
4. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2015.
5. Uitkering voorschot op dividend 2014 – Bekrachtiging
6. Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis – Bekrachtiging
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.
Art. 2 : De voorgestelde verlenging van de duur van de activiteit gas ex-IGAO van de opdrachthoudende vereniging
Intergem tot de normale vervaldag (14 september 2018) wordt goedgekeurd.
Art. 3 : De voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Intergem worden goedgekeurd
onder de opschortende voorwaarde, wat het gedeelte m.b.t. de exit Electrabel betreft, van het aanvaarden door de
openbare deelnemers van de overdracht van de aandelen aangeboden door de deelnemende maatschappij en de
effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de daarmee verbonden optimalisatie van het
aandelenbezit alsook onder de opschortende voorwaarde, wat het gedeelte m.b.t. de voorgestelde verlenging van de
activiteit gas ex-IGAO betreft, van de goedkeuring door de algemene vergadering van deze voorgestelde verlenging
(cf. tweede agendapunt);
Art. 4 : De gemeentelijke vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting
van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 11 december 2014, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van
onderhavige raadsbeslissing;
Art. 5 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine

Hoeckman - Schepenen
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: Samenwerkingsverbanden Intergem. Buitengewone algemene vergadering d.d.
11 december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en
bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel
44;
Gelet dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;
Gelet dat onze gemeente, via aangetekend schrijven d.d. 10 september 2014, wordt opgeroepen deel te nemen aan
de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Intergem op 11 december 2014;
Gelet op de raadsbeslissing van heden houdende de goedkeuring van de agenda voor voormelde vergadering;
Gelet dat volgens voormeld artikel 44 bepaald dat de gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke vergadering;
Gelet dat onze gemeente een vertegenwoordiger, en een plaatsvervanger, voor de buitengewone algemene
vergadering van de intercommunale Intergem, op 11 december 2014, dient aan te duiden;
Gelet dat de heer Marc De Pessemier, raadslid, en de heer Hedwin De Clercq, schepen, door het college van
burgemeester en schepenen worden voorgedragen respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervanger, dit tot
het einde van de huidige legislatuur;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen :
- de heer Marc De Pessemier bekomt 23 ja-stemmen,
- de heer Hedwin De Clercq bekomt 23 ja-stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1 : De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, wordt aangeduid als
gemeentelijke vertegenwoordiger, en de heer Hedwin De Clercq, schepen, wonende te Brakel, Leinstraat 78, als
plaatsvervanger, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Intergem vanaf 19 december
2013 tot einde van de huidige legislatuur.
Art. 2 : De aangestelde vertegenwoordiger en plaatsvervanger worden gemandateerd om op de in artikel 1 van dit
besluit vermelde vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit die door de gemeenteraad van heden is
genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden
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:
25
Dagorde: OCMW. Meerjarenplan. Aanpassing 2014-2019/1.
Gelet op de nieuwe gemeenwet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de organieke wet van 8/07/1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 30/12/2013 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 van het
OCWM;
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/09/2014;
Gelet op het mondeling verslag van de voorzitter van het OCMW, de heer Marin Devalck;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
14 ja-stemmen,
7 neen stemmen
2 onthoudingen;
Gelet op de meerderheid der stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;

BESLUIT:
Art.1 : De aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW 2014-2019/1 zoals vastgesteld door de OCMW-raad in
zitting van 25/09/2014, wordt goedgekeurd. De gemeentelijke werkingstoelagen worden als volgt vastgesteld:
- 2014 : € 1.486.500
- 2015 : € 1.043.500
- 2016 : € 1.152.500
- 2017 : € 1.151.000
- 2018 : € 1.139.000
- 2019 : € 1.163.000
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de Voorzitter van het OCMW.
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:
26
Dagorde: OCMW. Budgetwijziging 2014/1. Aktename.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het OCMW-decreet;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 25 september 2014 betreffende de vaststelling van de budgetwijziging
2014/1 van het OCWM;
Gelet dat de voorziene gemeentelijke werkingstoelagen binnen de perken vallen als deze voorzien in het
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de toelichting van de voorzitter van het ocmw;
Gelet op het gunstig advies d.d. 22 september 2014 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het
ontwerp van budgetwijziging 2014/1 van het OCMW;
BESLUIT:
Enig artikel : Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2014/1 van het OCMW.
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:
27
Dagorde: Adviesraden. Culturele Raad Brakel. Jaarverslag 2013.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende “Adviesraden. Algemeen reglement
houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele
raad en sportraad. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 4 februari 2013 betreffende “Adviesraden. Culturele Raad.
Huishoudelijk reglement”;
Overwegende dat het algemeen reglement in artikel 24 stelt dat de adviesraad een jaarverslag dient op te stellen en
over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad , ter agendering op de volgend gemeenteraad;
Gelet op het jaarverslag 2013 op naam van de culturele raad;
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2013 op naam van de culturele raad Brakel.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
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:
28

Dagorde: Adviesraden. Seniorenraad. Reglement betreffende het toekennen van
werkingssubsidies voor seniorenverenigingen.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200;
Gelet op het besluit dd. 27 februari 2012 van de gemeenteraad betreffende “algemeen reglement betreffende de
gemeentelijke adviesraden”;
Gelet op het besluit dd. 19 november 2012 van de gemeenteraad betreffende “huishoudelijk reglement
seniorenraad”;
Gelet op het ontwerp van “reglement betreffende het toekennen van werkingssubsidies voor seniorenverenigingen”;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 23-ja stemmen
Gelet op de positieve raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Het ontwerp van reglement “algemeen reglement betreffende de gemeentelijke adviesraden” zoals
opgenomen in dit artikel wordt goedgekeurd.
REGLEMENT BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN WERKINGSSUBSIDIES VOOR SENIORENVERENIGINGEN
Artikel 1
De bij de gemeentelijke seniorenraad aangesloten verenigingen kunnen gebruik maken van het beschikbare
krediet op de post “werkingssubsidie verenigingen” van het budget van de gemeentelijke seniorenraad.
Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient de vereniging:
1° Aanwezig te zijn op alle algemene vergaderingen van het voorgaande jaar overeenkomstig artikel 3, §6
van het huishoudelijk reglement; en
2° Het overmaken van het werkingsverslag overeenkomstig artikel 3, §2, 4° van het huishoudelijk reglement
waaruit blijkt dat minstens 5 activiteiten in het voorgaande jaar werden georganiseerd.
Artikel 3
Het beschikbare krediet wordt verdeeld a rato van de door het dagelijks bestuur goedgekeurde aanvragen.
Artikel 4
Het aanvraagformulier en het werkingsverslag worden jaarlijks overgemaakt voor 1 april.
Artikel 5
De activiteiten opgenomen in de aanvraag tot subsidie mogen niet gesubsidieerd worden via een andere
gemeentelijke adviesraad te Brakel.
Artikel 6
Voor het jaar 2013 wordt het beschikbare krediet verdeeld a rato van het aantal aangesloten verenigingen bij
de gemeentelijke seniorenraad.
Artikel 2: Dit reglement treedt in werking op 1 december 2014.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
1° de gemeentelijke seniorenraad
2° 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:
29
Dagorde: Activeringsprogramma (semi-)publieke bouwgronden. Startnota.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 betreffende de Vlaamse Wooncode en later wijzigingen, artikel 28;

Gelet op het decreet grond- en pandenbeleid, artikel 4.1.7;
Gelet op het ontwerp van startnota betreffende het “activeringsprogramma semi-publieke bouwgronden”;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 23-ja stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: De startnota “activeringsprogramma semi-publieke bouwgronden” wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de dienst Grondgebiedszaken van de gemeente
2° de leden van het Woonoverleg
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:
30

Dagorde: BPA 2. Verbindingsweg Tirse - Driehoekstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Wegenis- en rioleringswerken voor de ontsluitingsweg naar
Driehoekstraat vanaf parking Tirse” werd gegund aan Studiebureau Buyens Steven, Geraardsbergsesteenweg 237 te
9860 Oosterzele;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 11S122Bestek.01 werd opgesteld door de
ontwerper, Studiebureau Buyens Steven, Geraardsbergsesteenweg 237 te 9860 Oosterzele;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 185.566,50 excl. btw of € 224.535,47 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 2014;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art.2 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/108 en de raming voor de opdracht “Wegenis- en
rioleringswerken voor de ontsluitingsweg naar Driehoekstraat vanaf parking Tirse”, opgesteld door de ontwerper,
Studiebureau Buyens Steven, Geraardsbergsesteenweg 237 te 9860 Oosterzele. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 185.566,50 excl. btw of € 224.535,47 incl. 21% btw.
Art.3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de Raad ;
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:
31
Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Onteigeningsplan.
Overwegende dat voor de verwezenlijking van het fietspad langsheen de Kasteeldreef er dient overgegaan te worden
tot de uitvoeren van onteigeningen;
Overwegende dat de gemeente instaat voor de grondverwervingen;
Kennisnemend van het onteigeningsplan d.d. 17/09/2014 met tabel der grondinnemingen opgemaakt door het
studiebureau Arcadis;
Kennisnemend van het voorstel van het college om het onteigeningsplan met tabel der grondinnemingen voorlopig te
aanvaarden:
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Het onteigeningsplan d.d. 17/09/2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef wordt voorlopig goedgekeurd.
Art.2 : Het college wordt belast met het houden van het openbaar onderzoek.
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:
32

Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162, 163, 165
en 166. Ontwerp-akte.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Overwegende dat met het oog op het realiseren van het project “fietspad Ronsesestraat” gronden dienen verworden
te worden;
Gelet op het ontwerp van akte op naam van notaris Michael Olemans;
Gelet op de stemming waar 23 raadsleden aan deelnemen met als resultaat:
- 23 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT:
Artikel 1: Het ontwerp van akte op naam van notaris Olemans betreffende de verkoop van “een af te breken
woonhuis, gelegen Ronsesestraat 215, en ter plaatse genaamd “Eekveld”, “Ronseveld”, en “Eeckeveld”, kadastraal
bekend, sectie B, deel van nummers 278/D, met een oppervlakte – volgens hierna vermelde meting – van negentig
vierkante meter (90ca) (inneming 162), 278/E, met een oppervlakte – volgens hierna vermelde meting – van drie
aren vierenzeventig centiaren (3a74ca) (inneming 163), 279/02B met een oppervlakte – volgens hierna vermelde
meting – van één are zeventachtig centiaren (1a87ca) (inneming 165) en 279/B; met een oppervlakte – volgens
hierna vermelde meting – van twee aren acht centiare (2a08ca) (inneming 166)” wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris worden gemachtigd de akte te ondertekenen.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
1° de financiële dienst van de gemeente
2° notaris M. Olemans
3° Familie Wittemberg, Ronsesestraat 215, 9660 Brakel
Namens de raad,
Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
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:
33

Dagorde: Gebouwen. Pastorij te (ex-)Zegelsem. Eenvormige algemene
verkoopsvoorwaarden en lastenkohier openbare toewijs.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Overwegende dat de gemeentelijke eigendom te Sint-Ursmarsstraat 20, 9660 Brakel, gekend volgens kadaster
kadaster sectie A, nummer 331/b met een oppervlakte van 18a43ca niet meer gebruikt wordt sedert de opruststelling
van pastoor André Bracke;
Overwegende dat voornoemd gebouw geen presbyterium is en er hierdoor geen procedure van desaffectering dient
gevolgd te worden;
Gelet op het besluit dd. 16 september 2013 van de gemeenteraad betreffende “Gebouwen. Pastorij te (ex-)Zegelsem.
Verkoop;
Gelet op het besluit dd. 7 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende de
aanstelling van notaris Olemans;
Gelet op het schattingsverslag dd. 28 november 2013 op naam van de FOD Financiën;
Gelet op het ontwerp van “lastencohier openbare toewijs” en “eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden voor
openbare verkopen”;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van het ontwerp van
“lastencohier openbare toewijs” en “eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopen”;
Gelet op de stemming waar 23 raadsleden aan deelnemen met als resultaat:
- 23 ja-stemmen;
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het “lastencohier openbare toewijs” en “eenvormige algemene
verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopen” goed.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de materiële organisatie van de openbare
verkoop.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
1° de financiële dienst van de gemeente
2° notaris M. Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
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:
34
Dagorde: Gebouwen. School Parike. Contract stookplaatsrenovatie.
Overwegende dat de gemeenteraad op 7 februari 2011 de kaderovereenkomst energiediensten lokale besturen met
Intergem goedkeurde;
Overwegende dat de kaderovereenkomst voorziet in een beheersoverdracht voor energiediensten voor de gemeente
Brakel;
Overwegende dat Intergem de noodzakelijk overheidsopodracht zal voeren conform de wet op de
overheidsopdrachten
Overwegende dat de stookplaatsrenovatie van de school Parike binnen deze overeenkomst past;
Overwegende dat op basis daarvan een ontwerpcontract wordt voorgelegd ter goedkeuring;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht”stookplaatsrenovatie school Parike” wordt geraamd op € 109.453,25
inclusief btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2014;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen houdende de goedkeuring van het
ontwerpcontract “stookplaatsrenovatie school Parike”;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl.
btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De raad keurt de overeenkomst “stookplaatsrenovatie school Parike”, in bijlage bij dit besluit, goed.
Art.2 : De opdracht “stookplaatsrenovatie school Parike” wordt gegund aan de opdrachthoudende vereniging Eandis
cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. De opdrachthoudende vereniging Eandis voert de opdracht uit conform
kaderovereenkomst energiediensten voor lokale besturen en aan de projectovereenkomst “stookplaatsrenovatie
school Parike” te ondertekenen.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
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:
35
Dagorde: Gebouwen. Wielendaalstraat 14 “rechts”. Openbare verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 7 juni 1999 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aankoop deel gelijkvloers gebouw
“Wielendaalstraat 14”. Princiepsbeslissing.”
Gelet op de akte van aankoop dd. 22 oktober 1999 betreffende het handelspand gelegen op het gelijkvloers “rechts”
van het gebouw “Ten Wielendael”, Wielendaalstraat 14, 9660 Brakel;
Overwegende dat voornoemde eigendom ondertussen niet meer gebruikt wordt als gevolg van het stopzetten van de
Werkwinkel en de verhuis van het plaatselijk werkgelegenheidskantoor;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot openbare verkoop van
voornoemde eigendom;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 23 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist over te gaan tot de openbare verkoop van de gemeentelijke eigendom te
Wielendaalstraat 14, 9660 Brakel, “rechts”;
Artikel 2: Het college wordt gemachtigd tot het aanstellen van een notaris en het opvragen van een
schattingsverslag.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° 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:
36
Dagorde: Industriegrond “Hoeckman”. Goedkeuring splitsing en openbare verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gezien de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 oktober 2007 houdende de beslissing om over te gaan tot de
uitoefening van het recht van terugkoop van de industriegrond gelegen te ex-Opbrakel, sectie C nr. 861d met een
oppervlakte van 6333 m² en houdende de beslissing tot aanstelling van het 2de comité tot Aankoop om over te gaan
tot de opmaak van de akte;
Gelet op de beslissing dd. 12 september 2012 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Industriegrond gelegen te
ex-Opbrakel, sectie C nr. 861d. Uitoefening recht van terugkoop. Ontwerpakte”;
Overwegende dat sedert het goedkeuren van de ontwerpakte het bestuur eigenaar is geworden van voornoemd
perceel op het industrieterrein;
Overwegende dat het college met het oog op de splitsing van het perceel een ontwerp heeft laten opmaken door
landmeter Leen Carlier;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 23 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Het ontwerp van splitsing voor het perceel te Brakel, 2e afd., sectie C, nr(s). 861/d op naam van Leen
Carlier wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het college krijgt opdracht tot het aanstellen van een notaris, het laten opmaken van een schattingsverslag
en de materiële voorbereiding van een openbare verkoop.
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:
37

Dagorde: Investeringen. Brandweer. Aankoop karweiwagen. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Investeringen. Brandweer. Aankoop karweiwagen.” een bestek met
nr. 2014/086 werd opgesteld door Brandweer;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.793,38 excl. btw of € 29.999,99 incl. 21%
btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2014;
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 bestek met nr. 2014/086 en de raming voor de opdracht “Investeringen.
Brandweer. Aankoop karweiwagen.”, opgesteld door Brandweer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 24.793,38 excl. btw of € 29.999,99 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.

ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de Raad ;
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:
38

Dagorde: Investeringen. Gemeentehuis. Aankoop 17 bureaustoelen. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Investeringen. Gemeentehuis. Aankoop 17 bureaustoelen.” een
bestek met nr. 2014/080 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.750,00 excl. btw of € 15.427,50 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
2400000/ADM/0110 (actie 2014000204/2014000908) 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 bestek met nr. 2014/080 en de raming voor de opdracht “Investeringen.
Gemeentehuis. Aankoop 17 bureaustoelen.”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 12.750,00 excl. btw of € 15.427,50 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:

39
Dagorde: Proces-verbaal van grensbepaling Boembeke 14 met openbaar domein.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het proces-verbaal van grensbepaling te Brakel, 5e afd. (Michelbeke), sectie A, nr(s). 383p eb 421/02c dat
paalt aan het openbaar domein op naam van Jan François, Gentse Steenweg 138, 9620 Zottegem;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van voornoemd
proces-verbaal;
Gelet op de stemming waar 23 raadsleden aan deelnemen met als resultaat:
- 23 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Het proces-verbaal van grensbepaling te Brakel, 5e afd. (Michelbeke), sectie A, nr(s). 383p eb 421/02c
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° Jan François, Gentse Steenweg 138, 9620 Zottegem
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:
40

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Vrijgave historische borgstellingen en
nieuwe borgstelling thesauriebewijzenprogramma.
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het Decreet van 6 juli houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Fingem;
Gelet op de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van Fingem;
Gelet op het feit dat Fingem onder meer tot doel heeft in opdracht en voor rekening van de vennoten strategische
participaties te verwerven;
Aangezien de statuten van Fingem bepalen dat de vennoten, elk voor hun deel, de verbintenis aangaan om de
leningen te waarborgen die Fingem te hunnen behoeve heeft aangegaan met het oog op het verwerven, voor hun
rekening en in hun naam, van aandelen en/of strategische participaties;
Aangezien FINGEM, RPR Dendermonde – ondernemingsnummer 0219.768.346 met maatschappelijke zetel Grote
Markt 3 te 9300 AALST;
hierna genoemd “de Emittent”;
besloten heeft een Multi-Term thesauriebewijzenprogramma op te zetten voor een maximaal uit te geven bedrag van
75 miljoen EUR (verder “het Thesauriebewijzenprogramma”), met als arranger Belfius Bank NV, RPR Brussel, BTW BE
0403.201.185, met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, (verder “de Arranger”);
dat onder het Thesauriebewijzenprogramma kunnen worden uitgegeven:
(i) thesauriebewijzen type CP (‘commercial paper’) met looptijden van 7 dagen tot 1 jaar en
(ii) thesauriebewijzen type MTN (‘medium term notes’) met looptijden langer dan 1 jaar;
Gelet op de documentatie van het Thesauriebewijzenprogramma;
Aangezien de gemeente aandeelhouder is van de Emittent;
Aangezien voor deze uitgiften en kredietverlening de gemeentelijke waarborg vereist is;
Aangezien de gemeentelijke waarborg beperkt wordt tot het aandeel van de stad/gemeente in de verschillende
operaties die Fingem in naam van de gemeente heeft aangegaan;
Aangezien de Emittent aan al zijn aandeelhouders vraagt zich borg te stellen in verhouding tot ieders
aandeelparticipatie in de Emittent, teneinde de meest gunstige rentevoeten op de uitgegeven thesauriebewijzen te
kunnen behalen;
Overwegende dat de gemeentebesturen de methodologie van de individuele vermogensposities in Fingem hebben
bekrachtigd;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 23 ja-stemmen
- 0 nee-stemmen
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT:
Artikel 1: Verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen ten aanzien van de houders van
thesauriebewijzen uitgegeven onder het Thesauriebewijzenprogramma (verder “de Houders”) voor de betaling van
alle schuldvorderingen in hoofdsom, interesten - inbegrepen de verwijlsinteresten - en alle andere kosten en
bijhorigheden, welke de Houders zouden hebben ten opzicht van de Emittent uit hoofde van het
Thesauriebewijzenprogramma.
Artikel 2: Deze borgstelling is beperkt tot 7,02400% van de hoger vermelde bedragen, en ligt in lijn met de
aandelenparticipatie van de gemeente in de Emittent. Dit percentage komt overeen met een maximaal te waarborgen
bedrag van 5.268.000,00 EUR in hoofdsom, te verhogen met interesten, kosten en bijhorigheden.
Artikel 3: Deze borgstelling wordt aangegaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en heeft
geen intuitu personae karakter naar de Begunstigde(n) toe.

Artikel 4: De gemeente/stad neemt kennis van de overeenkomsten die samen de documentatie vormen van het
Thesauriebewijzenprogramma en aanvaardt deze zonder voorbehoud.
Artikel 5: De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf
en de Emittent of enige Houder, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze
borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in
de rechten van enige Houder en van elk verhaal tegen de Emittent, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang
iedere Houder niet volledig is terugbetaald in hoofdsom, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan
de Houders of de Arranger het recht toe om aan de Emittent alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die
Houders en de Arranger geschikt achten. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot
beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen de Houders of de Arranger ook mogen aanbrengen
aan de bedragen en/of modaliteiten van het Thesauriebewijzenprogramma (met uitzondering van de verhoging van
het maximaal uit te geven bedrag onder het Thesauriebewijzenprogramma). De Houders en de Arranger worden
uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven
sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van
het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de
indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen.
Artikel 6: Dit besluit is onderworpen aan het toezicht zoals voorzien in de toepasselijke decreten en besluiten.
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
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Bijkomende kapitaalsverhoging in het
kader van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel NV uit de
distributienetbeheerders.
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 4 september 2014 uitgewerkte dossier met documentatiestukken
dat op 22 september 2014 aan de gemeente/stad overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst bereikt werd aangaande
de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS)
anderzijds, en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;Gelet op het feit dat de raad van bestuur n.a.v.
de exit van Electrabel nv beslist heeft om het aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding te
optimaliseren door middel van een kapitaalverhoging met in een eerste stap de omzetting van aandelen F en E” naar
aandelen A en in een tweede stap de omzetting van aandelen E naar aandelen A en een creatie van nieuwe aandelen
A ten belope van de cash-inbreng door de openbare deelnemers binnen deze tweede stap; Gelet op het feit dat
voormelde tweede stap in functie is van de gekende regulatoire doelverhouding of S-factor die bekomen wordt door
het eigen vermogen te situeren versus de geïnvesteerde kapitalen (GIK), waarbij voor de toekenning van de billijke
vergoeding aan de distributienetbeheerders wordt uitgegaan van een optimale financieringsverhouding naargelang
het eigen vermogen al dan niet boven de drempel van één derde ten opzichte van de Geïnvesteerde Kapitalen (GIK)
(hoofdzakelijk bestaande uit de RAB: Regulated Asset Base) uitkomt, wat aldus resulteert in twee mogelijke
‘regulatoire schijven’ voor de vergoeding van het kapitaal;Gelet op het feit dat voormelde S-factor momenteel voor
beide activiteiten elektriciteit en gas van Intergem lager is dan 33% en de raad van bestuur bijgevolg beslist heeft de
aandelen E om te zetten naar aandelen A en er een eventuele bijkomende (cash) kapitaalinbreng is;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur heeft vastgelegd dat de omvang van de kapitaalverhoging per deelnemer
bepaald wordt door toepassing van de hoogste verhouding van de door een deelnemer onderschreven en volgestorte
aandelen E per 31 december 2013 ten opzichte van het aantal aandelen A dat hij bezat op 31 december 2013, toe te
passen op de waarde van de aandelen A van elke deelnemer;
Gelet op het feit dat indien de gemeente zou beslissen om geen of slechts gedeeltelijk bijkomende aandelen A in geld
te onderschrijven, haar rechten tot onderschrijving preferentieel voorbehouden worden voor eventuele latere
kapitaalverhogingen, waardoor de rechten van de aandeelhouders van aandelen A en E op gelijkwaardige wijze
worden gerespecteerd;
Gelet op het feit dat de optimalisatie van het aandelenbezit in functie is van de huidige regulatoire doelverhouding
onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv (overname aandelen A2), die
gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de stemming waar X leden aan deelnemen met als resultaat:
- 23 ja-stemmen
- 0 nee-stemmen
Gelet op de raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT

Artikel 1
De raad hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Intergem
bijkomende voorgestelde kapitaalverhoging, geformuleerd per brief aan de gemeente op 22 september 2014 en
vertegenwoordigd door aandelen A, waarbij door de gemeente als volgt ingeschreven wordt, nl.
14.163,92 euro, activiteit elektriciteit
(vertegenwoordigd door 614 aandelen Ae);
2.957,71 euro, activiteit gas
(vertegenwoordigd door 110 aandelen Ag),
dit onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv (overname aandelen A2), die
gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014;
Artikel 2
De opdracht voor de volstorting van het kapitaal wordt gegeven aan Fingem.
Hiertoe wordt een afzonderlijk raadsbesluit genomen, waarbij de modaliteiten zijn bepaald door Fingem (voorstel
gedeeltelijke financiering via het nieuwe multi-term thesauriebewijzenprogramma bij Belfius, dividendafstand ten
voordele van Fingem op de geïnvesteerde kapitalen).
Artikel 3
De raad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Namens de raad,
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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,
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Jürgen De Mets - Secretaris
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Overname aandelen n.a.v. exit Electrabel
NV uit de distributienetbeheerders.
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 4 september 2014 uitgewerkte dossier met documentatiestukken
dat op 22 september 2014 aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst bereikt werd aangaande
de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS)
anderzijds, en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;
Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders slechts overgedragen kunnen worden
aan de deelnemers en mits akkoord van de raad van bestuur;
Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het distributienetbeheer verschillende stappen
omvat, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist werd door de raad van bestuur van de distributienetbeheerders
(in casu Intergem) en anderzijds een ander gedeelte te beslissen is door de openbare deelnemers zelf;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Intergem in zitting van 4 september 2014 akte genomen heeft van de
overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en dat zij het aandeel van elke individuele openbare
deelnemer (op basis van zijn aandelen A, F en E” in bezit op 31 december 2013) in de overnameprijs bepaald heeft
alsook haar goedkeuring heeft gehecht aan het aan de openbare deelnemers te formuleren aanbod tot overname van
de aandelen Electrabel nv (aandelen A2) in Intergem;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Intergem beslist heeft om deze aandelenovername te financieren door
een kapitaalvermindering door terugstorting op de kapitaalaandelen A, voorafgegaan door de incorporatie van de
bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het aanbod tot overname, aan de
incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de kapitaalvermindering onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv;
Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend wordt voor de betaling van de
overnameprijs van de overgenomen aandelen en aldus geen cashbeweging inhoudt voor de openbare deelnemers;
Gelet op het feit dat de betaling in verband met deze transactie voorzien wordt op 29 december 2014 met
ingenottreding voor de openbare deelnemers met betrekking tot de overgenomen aandelen vanaf 30 december 2014;
Gelet op het feit dat de openbare deelnemers aan Eandis cvba opdracht dienen te geven om de uit de
kapitaalvermindering binnen Intergem aan hen toekomende bedragen ter betaling van de overnameprijs van de
aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv over te maken aan Electrabel nv en Eandis deze
betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader van haar exploitatieopdracht binnen Intergem, waaronder
het beheer van de financiële middelen;
Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van Electrabel nv tevens
statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen behandeld worden op de algemene vergadering van
Intergem die op 11 december 2014 in buitengewone zitting plaatsheeft in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790
Affligem, en waarvoor aan de gemeente per aangetekend schrijven van 10 september 2014 een afzonderlijk dossier
overgemaakt werd;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de stemming die volgende uitslag geeft:
eenparig
Gelet op de positieve raadgevende stem van Schepen M. De Valck;
BESLUIT
Artikel 1
De raad hecht zijn goedkeuring aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur van Intergem per brief d.d.
22 september 2014 voorgestelde aanbod tot overname van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij
Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging Intergem, die toekomen aan de gemeente, dit ten bedrage van
1.021.992,96 euro voor de activiteit elektriciteit (23.994 aandelen Ae2) en van
229.899,97 euro voor de activiteit gas (4.627 aandelen Ag2),
gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december
2013, dit onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv die
gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014;
Artikel 2
De raad geeft opdracht aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december 2014 de in artikel 1 vermelde
bedragen over te maken aan Electrabel nv;
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
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Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Jürgen De Mets - Secretaris
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Dagorde: Gemeentelijke sporthal. Huishoudelijk reglement.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2° en 15°;
Gelet op het besluit dd. 24 februari 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Sportdienst. Reglement van
orde sporthal De Rijdt”;
Gelet op de nota dd. 29 september 2014 op naam van de sportdienst waarin voorgesteld wordt de zaaltarieven voor
zelfstandige lesgevers aan te passen;
Overwegende dat voor het gebruik van de sporthal alsook voor de openbare veiligheid een algemeen reglement dient
vastgesteld te worden;
Overwegende dat tevens in dit reglement de tarieven voor het gebruik van de verschillende accommodaties dienen
bepaald te worden;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van het ontwerp van
reglement van orde sporthal De Rijdt;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
23 ja stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sporthal De Rijdt, zoals opgenomen in artikel 2 van dit besluit,
wordt goedgekeurd en treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel 2:
Reglement van orde van de gemeentelijke sporthal De Rijdt
Titel 1 – Algemene bepalingen.
Artikel 1
De gemeentelijke sporthal “de Rijdt” gelegen langsheen de Jagersstraat 64, welke onder
het beheer van het College van Burgemeester en Schepenen staat, omvat een grote sportzaal, die kan
worden onderverdeeld in 3 delen, 2 squashlokalen, kleedkamers met bijhorende sanitaire installaties, 1
polyvalente ruimte met klimmuur, 1 lokaal directie en E.H.B.O., tribune, 1 cafetaria en 1 vergaderzaal.
Voor het gebruik van de vergaderzaal wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement tot het gebruik van
gemeentelijke lokalen door verenigingen.
Artikel 2
Het is verboden op het domein waarop zich het sport- en jeugdcomplex “de Rijdt” bevindt enige schade aan
te brengen en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is:
1° Heestermassieven, bloemperken, grasperken te betreden of te laten betreden;
2° Grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen;
3° Afsluitingen te beklimmen of langs de niet voorziene toegangen het domein te betreden.

4° Door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg schade te brengen aan gebouwen, lokalen, uitrusting,
omheining of aan de flora van het domein.
5° Het domein en de gebouwen te betreden met flessen, glazen of enig ander breekbaar voorwerp.
Artikel 3:
Het is verboden op het domein van het complex open vuren aan te leggen, er te kamperen of er de nacht
door te brengen.
Artikel 4:
De verkeersreglementering geldt op het domein van het complex “de Rijdt”.
Artikel 5:
De gangen en kleedkamers van de sporthal mogen slechts betreden worden door de deelnemers van de
betreffende sportbeoefening.
De spelers der clubs mogen, bij oefen- en competitiewedstrijden, alsmede bij oefensessies, vergezeld zijn van
hun trainer(s), afgevaardigde en verzorger.
Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen bevinden.
Het is verboden waardevolle zaken onbeheerd in niet-afgesloten kleedkamers achter te laten.
Artikel 6:
Huisdieren, met uitzondering van politie- en geleidehonden, moeten altijd aan de leiband gehouden worden
op domein en zijn niet toegelaten in de gebouwen.
Roken is nergens toegelaten in het complex “de Rijdt”.
Het is eenieder verboden spijzen en/of dranken te nuttigen buiten de cafetaria en de vergaderzaal op het
verdiep, behalve hetgeen voorzien in artikel 25.
Artikel 7:
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door het personeel van de sporthal
gegeven richtlijnen.
Personen in kennelijke staat van dronkenschap of agressiviteit zullen de toegang en het gebruik van de
sportaccommodaties verboden worden door het personeel.
Artikel 8:
Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten moeten de organisatoren en de bezoekers stipt de
richtlijnen naleven die hen door het personeel en/of de brandweer en/of de lokale politie worden gegeven.
Het is de organisatoren verboden:
1° Een groter aantal bezoekers tot de sportzaal toe te laten dan aangegeven door hetpersoneel en/of de
brandweer en/of de lokale politie.
2° Op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen, nooduitgangen en uitgangswegen geheel of
gedeeltelijk te belemmeren of er de nuttige breedte van te verminderen onder andere door het aanbrengen
van technische installaties, kassa’s, publicitaire voorwerpen of elke andere losse of vaste installatie.
Het publiek heeft geen toegang tot de kleedruimtes.
Artikel 9:
Het is de bezoekers en gebruikers verboden enige publiciteit aan te brengen op de muren der gebouwen.
Affiches voor sportmanifestaties dienen afgegeven aan de personeelsleden en zullen door deze laatsten op de
daartoe bestemde plaats aangebracht worden.
Het is eenieder verboden om ramen, deuren, vloeren, muren, panelen e.a. van het gebouw te beplakken of te
benagelen.
Het is de bezoekers en gebruikers van de sporthall verboden er enige handelsactiviteit of collecteren uit te
oefenen, behoudens voorafgaande toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
Het is de bezoekers niet toegelaten binnen het sportcomplex draagbare radiotoestellen te laten spelen.
Het occasionele plaatsen van publiciteit bij wedstrijden kan worden toegelaten door het College van
Burgemeester en Schepenen na schriftelijke aanvraag hiertoe door de verenigingen.
Artikel 10:
Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde de sporthal sluiten om redenen van openbaar
nut, veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht, zonder dat om het even wie hiervoor schadevergoeding
kan vorderen.
Titel 2 – Openingsdagen en –uren van de sporthal
Artikel 11:
College van burgemeester en schepenen bepaalt de dagen en uren waarop de sporthal toegankelijk is. De
openingsdagen en –uren worden in de inkomhal uitgehangen samen met huidig reglement.
Titel 3 – Gebruik van de sporthal – vergoeding
Artikel 12:
Reservaties voor het gebruik van de sporthal of een deel ervan dienen schriftelijk te gebeuren door
verenigingen, clubs of scholen minstens 6 dagen voor de gewenste datum van gebruik.
Particulieren kunnen schriftelijk en mondeling reserveren tot 2 dagen voor de gewenste activiteit.
De schriftelijke aanvragen dienen gericht aan het Gemeentebestuur Brakel, p.a.; sporthal de Rijdt,
Jagersstraat 64A te 9660 Brakel.
Particulieren kunnen voor maximum 10 weken reserveren. Verlenging van deze reservatie is slechts mogelijk
gedurende de laatste week van de termijn van reservatie.
De squashlokalen kunnen slechts gereserveerd worden voor een periode van maximum drie weken.
Verlenging is slechts mogelijk gedurende de laatste week van de termijn van reservatie.
Artikel 13:
Bij gelijke datum of tijdstip van aanvraag van gebruik van de sporthal of een deel ervan worden de aanvragen
behandeld volgens volgende voorranglijst:
1° Eigen organisaties van het gemeentebestuur;
2° Brakelse sportverenigingen die hun competitie afwerken in de sporthal, aangesloten bij de
Sportraad – wedstrijd of training;
3° Brakelse sportverenigingen die hun competitie niet afwerken in de sporthal, aangesloten bij de
Sportraad – training;
4° Brakelse recreatieclubs aangesloten bij de Sportraad – wedstrijd of training;
5° Brakelse sportverenigingen en recreatieclubs niet-aangesloten bij de Sportraad – wedstrijd of
training;
6° Brakelse particulieren;
7° Brakelse verenigingen of scholen;
8° Sportverenigingen van buiten Brakel;
9° Verenigingen, scholen, particulieren van buiten Brakel.

Artikel 14:
De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van volgende tarieven:
§1 sportzaal:
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 5/u
€ 10/u
€ 15/u
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u :
Gebruik van de sportzaal door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de
Stichting Vlaamse Sport :
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 2,50/u
€ 5/u
€ 7,50/u
§2 squashzalen: € 10/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten.)
10-beurtenkaart: € 80,00 voor 10 beurten van 1u/zaal; (effectieve speeltijd: 45 minuten)
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
Gebruik van de zalen door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting
Vlaamse Sport : € 5/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten)
§3 klimmuur: € 2,50/u/klimmer.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag voor 18u:
Gebruik van de klimmuur door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de
Stichting Vlaamse Sport : € 2,50/u/3e deel klimmuur.
§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 2,50/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3
ballen.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
Gebruik van de tafels door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de
Stichting Vlaamse Sport : € 1,25/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3 ballen.
§5 de deelnemers aan activiteiten ingericht door het gemeentebestuur en onder leiding van een door het
bestuur of door Bloso aangestelde:
1° Aerobic: € 1,50/u/deelnemer of 1,5 euro;
2° Sport voor senioren: € 1,50/u/deelnemer of 1,5 euro;
3° Turnen voor kinderen: € 2,50/u/deelnemer of 2,5 euro; (van 6 tot en met 14 jaar)
4° Kleuterturnen: € 2,5/u/deelnemer of 2,5 euro (tot en met 5 jaar)
5° Klimmuur: € 3/u/deelnemer of 3 euro;
6° Yoga: € 3/u/deelnemer of 3 euro;
7° Dansexpressie: € 2,5/u/deelnemer of 2,5 euro;
8° Basket en tennis : € 2,50/u/deelnemer of 2,5 euro (van 8 tot en met 12 jaar);
9° Initiatiereeks boogschieten (reeks van 10 lessen) : € 20/reeks/deelnemer;
10° Sportkampen : € 45/4 dagen en € 55/5 dagen (van 3 tot en met 16 jaar);
11° Speciale sportkampen (paardensportkamp, avonturensportkamp, …) : € 70/4 dagen en € 80,00/5
dagen;
12° Sportklassen : € 15/kind/week;
13° Sportdagen : € 2,5/kind;
14° Badmintonlessen voor kinderen : € 2,00/kind/u.
15° Spinning : € 50/10-lessenreeks.
§6 De sportactiviteiten ingericht door de “Vriendenkring van het gemeentepersoneel” zijn gratis na
aanvaarding van de voorgestelde manifestatie door het College van Burgemeester en Schepenen.
§7 staande wippen :
- voor de duur van één jaar : € 250 euro/staande wip, bij wedstrijden wordt aan de gebruiker voor een
duurtijd van één jaar de tweede staande wip gratis toegekend voor zover deze laatste nog niet is
gereserveerd;
- voor de duur van één uur : € 2,50
§8 Gebruik douches door verenigingen die geen gebruik maken van de sporthal : € 5 per schijf van 20
personen.
§9 Tafeltennisruimte :
- 7,5 euro/u indien deze ruimte benut wordt voor andere doeleinden dan tafeltennis.
§10 Polyvalente zaal : Gebruik in sportverband
Voor 18 u : € 5,00/u
Na 18u : € 7,50/u
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u :
Gebruik door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting
Vlaamse Sport:
- maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18 u : € 2,5/u
Artikel15 :
Gebruik in sportverband door lesgevers die op zelfstandige basis eigen lessenreeksen aanbieden betalen voor
de huur der sportaccommodatie(s) volgend tarief :
§1 sportzaal:
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 15,00/u
€ 30,00/u
€ 45,00/u
§2 squashzalen: € 30,00/u/zaal
§3 klimmuur: € 7,50/u/klimmer.
§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 7,50/u/tafel
§10 Polyvalente zaal :
Voor 18 u : € 15,00/u
Na 18u : € 22,50/u
Artikel16:
In bovenvermelde tarieven is het gebruik van kleedkamers en douches inbegrepen. De te gebruiken
kleedkamers(s) wordt(en) meegedeeld aan de receptie.
Het gebruik van de kleedkamers dient zich te beperken tot een minimum. Daaronder wordt verstaan dat de
toegang tot de kleedkamers wordt verleend 15 minuten voor de vastgestelde gebruikstijd voor een training,

recreatiegebruik en 30 minuten voor een competitiewedstrijd. De kleedkamers dienen ontruimd te zijn
maximum 30 minuten na het einde van training, recreatiegebruik of wedstrijd.
Artikel 17:
De verschuldigde vergoeding dient betaald te worden bij de mondelinge reservatie in handen van de
aangestelde tegen ontvangstbewijs.
Bij schriftelijke reservatie dient de verschuldigde vergoeding betaald ten laatste voor de ingebruikname van
kleedkamers en sportruimte, tegen ontvangstbewijs, in handen van de aangestelde.
De verenigingen die reserveren voor een langere periode zullen maandelijks een factuur opgestuurd of
afgeleverd krijgen die dient betaald te worden binnen de 10 dagen na ontvangst op de vermelde rekening.
Niet-betaling leidt tot ontzegging van de voorbehouden ruimte. Bij herhaling hiervan kan het College van
Burgemeester en Schepenen de ontzegging uitzegging opleggen voor een bepaalde termijn.
Annuleringen dienen uiterlijk 3 vrije dagen voor de datum van gebruik van de accommodaties te worden
medegedeeld. Bij niet respecteren van deze termijn zal het betaalde bedrag niet terugbetaald worden door de
gemeente. Bij herhaling van het niet respecteren van de termijn voor annulering kan het College van
Burgemeester en Schepenen de ontzegging opleggen aan de particulier of vereniging voor een door het
College te bepalen termijn.
Artikel 18:
§1 De minimum huurtijd van de zaal of een deel ervan bedraagt één uur. De verhuring der accommodaties
gebeurt per volledig uur. De huurtijd omvat eveneens de nodige tijd voor het plaatsen en wegbergen van de
gebruikte toestellen. Het opstellen der te gebruiken materialen en het wegbergen ervan na gebruik zal
geschieden door de toezichthouder, die de hulp kan inroepen hiervoor van de particulier of een lid of leden
van de verenigingen. Het terugplaatsen der materialen dient tijdig te gebeuren zodat de volgende gebruiker
bijtijds de gehuurde accommodatie kan in gebruik nemen.
Bij gebreke hiervan kan het C. van b. en s. de ontzegging opleggen van de accommodaties voor een bepaalde
periode.
Enkel het sportmateriaal dienstig voor de beoefende sporttak mag opgesteld worden.
De gebruikers/bezoekers moeten wachten om de gehuurde sportruimte te betreden tot de vorige huurperiode
voorbij is en mogen op geen enkele wijze de aan gang zijnde sportactiviteit(en) storen.
Het is verboden medegebruikers te hinderen onder welke vorm ook.
§2 Wanneer bij het betreden der accommodaties of tijdens het gebruik ervan enige schade eraan wordt
vastgesteld of aan de te gebruiken materialen, dient de gebruiker de aangestelde hiervan onmiddellijk in
kennis te stellen. Indien de gebruiker dit verzuimt loopt hij het risico de schade te moeten vergoeden welke
na zijn gebruik is vastgesteld.
§3 Het gebruik van producten waardoor de vloeren of ander materiaal beschadigd of bevuild kan worden, is
verboden.
Artikel 19:
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen mag
eender welk sport- of ander materiaal dat niet aan de gemeente toebehoort, na beëindiging van de
sportactiviteit, niet in de sporthal achtergelaten worden.
Artikel 20:
De gebruikers/bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid zonder enige tussenkomst of
verantwoordelijk terzake vanwege het gemeentebestuur bij enig ongeval of andere onvoorziene gebeurtenis.
Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen,
sportuitrusting, kledij, materiaal enz.
Gevonden voorwerpen worden 14 dagen in bewaring gehouden aan de receptie, waarna ze worden
overgemaakt aan de lokale politie.
Artikel 21:
Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade aan personen, materialen, lokalen.
De verenigingen, clubs en scholen moeten het bewijs leveren dat zij verzekerd zijn voor burgerlijke
aansprakelijkheid van hun vereniging, club of school voor ongevallen of schade die hun leden of leerlingen
aan derden en/of de infrastructuur zouden kunnen veroorzaken.
Elke vereniging, club en school zal een persoon dienen aan te wijzen die in eigen naam en in naam der
vereniging, club of school de verantwoordelijkheid opneemt voor het toegestane gebruik der accommodaties,
voor het behoud in goede toestand ervan, voor de naleving van dit reglement en de verschuldigde
betaling(en).Door deze aanwijzing verbindt deze persoon er zich toe om namens de vermelde vereniging op
te treden in rechte en in feite.
Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een meerderjarige die zich verantwoordelijk stelt voor
de minderjarige.
Artikel 22:
Het sportveld mag enkel betreden worden mits het dragen van aangepast sportschoeisel – stofvrij, mag geen
verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de vloer nalaten. Het betreden van de sportvloer met
straatschoeisel is ten strengste verboden. Het is eveneens verboden de zaal te betreden met
zaalsportschoenen die reeds als “straatschoeisel” werden gebruikt.
Tijdens wedstrijden wordt het publiek enkel toegelaten in de sportzaal mits plaats te nemen op daartoe
bestemde gelegde speciale matten. De verenigingen zijn terzake verantwoordelijk voor de goede gang van
zaken.
Niet-naleving van dit artikel zal door het College gesanctioneerd worden met de ontzetting van de particulier
of vereniging voor een periode door het College te bepalen.
Artikel 23:
De toegewezen uren mogen onder geen enkel beding doorgegeven worden aan andere verenigingen en/of
particulieren.
Artikel 24:
De gebruikers van de accommodaties zullen er zich van vergewissen vooraleer deze te verlaten dat de
kleedkamer(s), douches en toiletten ontruimd en proper zijn;
Het is verboden om het even welke voorwerpen, papier, afval of andere achter te laten in de
sportaccommodaties.
Artikel 25:
Er worden geen voorwerpen toegelaten in de sportaccommodaties die schade kunnen veroorzaken aan de
instelling of het sportmateriaal.
Het binnenbrengen en/of gebruik van glazen of flessen of enig recipiënt in glas in de sportaccommodaties is
ten strengste verboden.

Het nuttigen van frisdranken in plasticflessen en -bekers is toegelaten in de sportaccommodaties zonder enige
beschadiging of bevuiling te veroorzaken. De flessen en bekers dienen door de gebruikers te worden
opgeruimd.
Artikel 26:
Gebruik klimmuren.
Het gebruik van de klimmuren is verboden zonder de nodige klimuitrusting en gebeurt uitsluitend op eigen
risico van de gebruiker.
Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang
tot de klimmuren ontzegd worden.
Klimmen zonder beveiliging of zekering is uitdrukkelijk verboden – begeleiding door 1 persoon is verplicht.
Titel 4 - Cafetaria
Artikel 27:
Bezoekers aan de cafetaria zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet ter beteugeling van de openbare
dronkenschap.
Het is toegelaten de cafetaria te bezoeken in een ordentelijke sportkledij.
Het is verboden consumpties, glazen en flessen mee te nemen naar de sportaccommodaties.
Titel 5 – Overtredingen - bekendmaking
Artikel 28:
Iedere gebruiker en bezoeker wordt geacht huidige reglement te kennen. Door het betreden van de sporthal
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 € 250.
Artikel 29:
§1 Dit besluit vervangt het vroegere besluit van de gemeenteraad dd. 24 februari 2014
§2 Deze verordening zal bekend gemaakt worden door aanplakking in de inkom van de
sporthal en overeenkomstig artikel 186 Gemeentedecreet.
Artikel 30:
Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer gouverneur van de Provincie, de griffie van de politierechtbank,
de correctionele griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en de financiële dienst van de gemeente.
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Dagorde: Gemeentelijk zwembad. Toegangsprijzen.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 43, §2, 15°:
Gelet op het raadsbesluit dd. 30 juni 2014 betreffende “Gemeentelijk zwembad. Aanpassing toegangsprijzen.
Goedkeuring”
Overwegende dat het college het aantal toegangsprijzen wenst te beperken en aan te passen sedert de laatste
prijsverhoging naar aanleiding van de heropening van het gemeentelijk zwembad;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voorgestelde toegangsprijzen goed te
keuren;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en volgende uitslag heeft:
17 ja-stemmen
6 nee-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De toegangsprijzen van het gemeentelijk zwembad zijn vanaf 1 januari 2015:
1° Kinderen jonger dan 6 jaar:
Gratis
2° Kinderen vanaf 6 tot en met 11 jaar:
1,50 euro
3° Kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen:
2,50 euro
4° Abonnement kinderen vanaf 6 tot en met 11 jaar
(10 beurten)
13,50 euro
5° Abonnement kinderen vanaf 12 jaar en
meerderjarigen: (10 beurten)
22,50 euro
6° Abonnement kinderen vanaf 6 tot en met 11 jaar
(1 jaar):
75 euro
7° Abonnement kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen
(1 jaar):
125 euro
8° Zwemlessen kinderen tot en met 11 jaar (10 lessen):
25 euro
9° Zwemlessen kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen
(10 lessen):
40 euro

10° Zwemlessen kinderen tot en met 11 jaar
(vervolmaking):
25 euro
11° 1 beurt Aquagym
5 euro
12° Abonnement aquagym (10 beurten):
40 euro
13° Huur bad (1 beurt):
55 euro
14° Huur bad per jaar (meerdere beurten):
40 euro
15° Brakelse scholen lager onderwijs:
0,50 euro
16° Niet-Brakelse scholen kleuter- en lager onderwijs 0,70 euro
17° Scholen secundair onderwijs
0,70 euro
18° Brevetten en trimkaarten
1,50 euro
19° Vrijwillige Brandweermannen 2uur/maand
: gratis
Artikel 2: Het besluit van de gemeenteraad dd. 30 juni 2014 wordt dd. 31 december 2014 opgeheven.
Artikel 3: Dit besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.
Artikel 4 : Dit besluit zal toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de zwembadbeheerder
en de financiële dienst van de gemeente.
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Dagorde: Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Invoeren parkeerplaatsen
andersvaliden op het grondgebied Brakel.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens bepaald worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede
politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 september 2013 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor andersvaliden;
Gelet op het collegebesluit d.d. 15 september 2014 betreffende een tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het
gebruik van de omsluitingsweg van de Vierschaar;
Gelet dat in voormeld besluit 2 parkeerplaatsen werden voorzien voor andersvaliden;
Gelet op het voorstel om de voormelde maatregelen op te nemen in het aanvullend verkeersreglement betreffende
het invoeren van parkeerpaatsen voor mindervaliden op het grondgebied Brakel;
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 : Het raadsbesluit d.d. 16 september 2013 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor andersvaliden wordt
opgeheven.
Art. 2 : Op het grondgebied Brakel worden parkeerplaatsen voorbehouden voor andersvaliden op volgende locaties :
Deelgemeente Nederbrakel
- Markplein : parkeerplaatsen ter hoogte van woningen nr 2, 10 (parkeerplaats het dichts bij de bibliotheek), 12;
- parking Tirse : gezien vanuit de richting van het Marktplein
* de laatste twee parkeerplaatsen van de parkeerstroken gelegen langs de
service flats,
* de eerste twee parkeerplaatsen op de derde rij van de parking,;
- Vierschaar :
* de eerste twee parkeerplaatsen vanaf kruispunt met de Neerstraat,
* de eerste twee parkeerplaatsen van de vierde rij op de parking,
* de tweede parkeerplaats linkerzijde gezien vanaf ingang gebouw nummer 21,
* de twee parkeerplaatsen op het einde van de schuin aangelegde parkeerplaatsen rechtover het gebouw nr 19
- Neerstraat : eerste parkeerplaats links vanaf uitrit Marktplein richting Brusselsestraat
- Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone
- Dam : 1ste parkeerplaats rechts gezien vanaf Meerbeekstraat;
- parking sporthal : eerste twee parkeerplaatsen links naast ingang sporthal
- Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone
- Hoogstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 3
- Meerbeekstraat : parkeerplaats rechtover woning nr 52
- Kerkhofstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 51
Deelgemeente Parike
- Hollebeekstraat : eerste twee parkeerplaatsen rechts vanaf Steenweg;
Deelgemeente Opbrakel

- Sint-Martensstraat :
* laatste parkeerplaats op de parkeerstrook gelegen rechts vanaf de Ronsesestraat
* parkeerplaats links van de ingang van de kerk;
Deelgemeente Zegelsem :
- Sint-Ursmarsstraat : parkeerplaats rechts ingang kerk
- Teirlinckstraat : parkeerplaats rechts en rechtover Buurthuis;
Deelgemeente Elst :
- Sint-Apolloniaplein : eerste twee parkeerplaatsen rechts ingang kerk
Deelgemeente Everbeek :
- Everbeekplaats:
* eerste twee parkeerplaatsen links ingang kerk,
* laatste parkeerplaats van de parkeerstrook onmiddellijk rechts ingang kerk
- Muiterijstraat :
* eerste links ingang kerk,
* eerste parkeerplaats van laatste rij links ingang kerk
Deelgemeente Michelbeke :
- Sint-Sebastiaanplein : eerste parkeerplaats naast de kerk,
- Guido Gezellestraat : parkeerplaats naast bushalte,
- Riedeplein : eerste twee parkeerplaatsen links vanaf Groenstraat
Art. 2 : Deze maatregelen zullen gesignaleerd worden met de borden E9A met onderbord Type VIId (symbool voor
andersvaliden).
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de minister van Mobiliteit.
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Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 2 functies van
brandweerman.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het organiek reglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op de raadsbeslissingen d.d. 15 september 2014 betreffende de bevordering van de heren Philip Thiel en Kendy
Thiel van brandweerman tot korporaal bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer met ingang van 1 oktober 2014;
Gelet dat door voorgemelde bevordering er 2 functies van brandweerman vacant zijn geworden vanaf 1 oktober
2014;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde functie open te verklaren;
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:
Enig artikel : Er wordt met ingang van heden 2 functies van brandweerman bij de gemeentelijke brandweer open
verklaard.
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Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Vaststelling wervingsreserve.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op het collegebesluit d.d. 6 oktober 2014 betreffende vaststelling lijst kandidaat-brandweermannen;
Gelet op het proces-verbaal d.d. 11 oktober 2014 van de examencommissie, aangesteld bij collegebesluit d.d. 25
augustus 2014, waaruit blijkt dat de heren Sven D’Homme, Kristof Haustraete, Davy Jacobs, Kenneth
Vanwinnendaele, Matthias De Smet, Gianni Thiel en Jeroen Van Den Dooren, geslaagd zijn in het aanwervingsexamen
voor de functie van vrijwillig brandweerman;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de kandidaten op te nemen in een
wervingsreserve geldig voor 3 jaar;
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 : Volgende personen worden met opgenomen in een wervingsreserve van de gemeentelijke vrijwillige
brandweer :
- 1ste kandidaat : Sven D’Homme, geboren te Zottegem op 16 augustus 1984, wonende te Brakel, Valkenstraat 64;
- 2de kandidaat : Kristof Haustraete, geboren te Zottegem op 29 september 1987, wonende te Brakel, SintApolloniastraat 23;
- 3de kandidaat : Davy Jacobs, geboren te Diest op 1 maart 1980, wonende te Lierde, Stratendries 2;
- 4de kandidaat : Kenneth Vanwinnendaele, geboren te Ronse op 4 april 1996, wonende te Brakel, Wijnstraat 24;
- 5de kandidaat : Matthias De Smet, wonende te Brakel, Vierschaar 23 bus 101, geboren te Zottegem op 13 maart
1992;
- 6de kandidaat : Gianni Thiel, geboren te Ronse op 30 maart 1994, wonende te Brakel, Oorloge 2A;
- 7de kandidaat : Jeroen Van Den Dooren, geboren te Zottegem op 15 april 1989, wonende te Lierde, Nieuwstraat 17;
Art. 2 : De geldigheid van de in artikel 1 van dit besluit vermelde wervingsreserve gaat in vanaf heden en eindigt op
2 november 2017.
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:
48
Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling effectief brandweerman.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 21 oktober 2013 betreffende de aanstelling van de heer Didier Detandt als stagiairbrandweerman voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 november 2013;
Gelet op het eindestageverslag d.d. 9 oktober 2014, opgemaakt door de brandweercommandant op naam van de
heer Didier Detandt;
Gelet dat volgens voormeld stageverslag de heer Didier Detandt effectief als brandweerman in dienst kan genomen
worden;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Didier Detandt effectief aan te
stellen als brandweerman met ingang van 1 november 2014;
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 heer Didier Detandt, geboren te Oudenaarde op 24 augustus 1983, wonende te Brakel, Papestraat 1A,
wordt met ingang van 1 november 2014 aangesteld als effectief brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige
brandweer.
Art. 2 : In toepassing van artikel 16 van het reglement van organisatie en samenstelling van het gemeentelijk
vrijwillig brandweerkorps zal met betrokkene een nieuw dienstnemingscontract worden afgesloten.
Namens de raad,

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

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:
49
Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair brandweerman.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op de raadsbeslissing van 2 juni 2014 houdende de openverklaring van 2 functies van stagiair-brandweerman;
Gelet op onze beslissing van heden houdende de vaststelling van een wervingsreserve voor de functie van
brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer geldig vanaf heden tot en met 2 november 2017;
Gelet dat de heer Sven D’Homme als eerste gerangschikt kandidaat vermeld staat op voormelde lijst;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Sven D’Homme aan te stellen als
stagiair-brandweerman;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Sven D’Homme bekomt 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT:
Art.1: De heer Sven D’Homme, geboren te Zottegem op 16 augustus 1984, wonende te Brakel, Valkenstraat 64,
wordt met ingang van 1 december 2014 aangesteld als stagiair brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige
brandweer, voor de duur van één jaar.
Art.2: In toepassing van artikel 11 van het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer zal
betrokkene een dienstnemingscontract aangaan voor de duur van de stage.
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:
50
Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair brandweerman.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op de raadsbeslissing van 2 juni 2014 houdende de openverklaring van 2 functies van stagiair-brandweerman;
Gelet op onze beslissing van heden houdende de vaststelling van een wervingsreserve voor de functie van
brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer geldig vanaf heden tot en met 2 november 2017;
Gelet op onze beslissing van heden houdende de aanstelling van de heer Sven D’Homme, vermeld als 1ste kandidaat
op de voormelde wervingsreserve, als stagiair-brandweerman;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de 2de kandidaat vermeld op de voormelde
wervingsreserve, de heer Kristof Haustraete, aan te stellen;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Kristof Haustraete bekomt 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT:
Art.1: De heer Kristof Haustraete, geboren te Zottegem op 29 september 1987, wonende te Brakel, SintApolloniastraat 23, wordt met ingang van 1 december 2014 aangesteld als stagiair brandweerman bij de
gemeentelijke vrijwillige brandweer, voor de duur van één jaar.
Art.2: In toepassing van artikel 11 van het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer zal
betrokkene een dienstnemingscontract aangaan voor de duur van de stage.
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:
51
Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op de raadsbeslissing van heden houdende de openverklaring van 2 functies van stagiair-brandweerman;
Gelet op onze beslissing van heden houdende de vaststelling van een wervingsreserve voor de functie van
brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer geldig vanaf heden tot en met 2 november 2017;
Gelet op onze beslissingen van heden houdende de aanstellingen van de 2 eerst vermelde kandidaten op de
voormelde wervingsreserve, als stagiair-brandweerman;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de 3de kandidaat vermeld op de voormelde
wervingsreserve, de heer Davy Jacobs, aan te stellen;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Davy Jacobs bekomt 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT:
Art. 1 : De heer Davy Jacobs, geboren te Diest op 1 maart 1980, wonende te Lierde, Stratendries 2, wordt met
ingang van 1 december 2014 aangesteld als stagiair brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer, voor
de duur van één jaar.
Art. 2 : In toepassing van artikel 11 van het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer zal
betrokkene een dienstnemingscontract aangaan voor de duur van de stage.
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:
52
Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op de raadsbeslissing van heden houdende de openverklaring van 2 functies van stagiair-brandweerman;
Gelet op onze beslissing van heden houdende de vaststelling van een wervingsreserve voor de functie van
brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer geldig vanaf heden tot en met 2 november 2017;
Gelet op onze beslissingen van heden houdende de aanstellingen van de 3 eerst vermelde kandidaten op de
voormelde wervingsreserve, als stagiair-brandweerman;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de 4de kandidaat vermeld op de voormelde
wervingsreserve, de heer Kenneth Vanwinnendaele, aan te stellen;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Kenneth Vanwinnendaele bekomt 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT:
Art. 1 : De heer Kenneth Vanwinnendaele, geboren te Ronse op 4 april 1996, wonende te Brakel, Wijnstraat 24, wordt
met ingang van 1 december 2014 aangesteld als stagiair brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer,
voor de duur van één jaar.
Art. 2 : In toepassing van artikel 11 van het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer zal
betrokkene een dienstnemingscontract aangaan voor de duur van de stage.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets

Voorzitter
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:
53
Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Ontslag brandweerman.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het zonaal gecoördineerd reglement van de organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 19 februari 1996 houdende de effectieve aanstelling van de heer Eric Spitaels als
brandweerman met ingang van 20 januari 1996;
Gelet op het schrijven d.d. 12 oktober 2014 van de heer Eric Spitaels betreffende het indienen van zijn ontslag als
brandweerman met ingang van 14 december 2014;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormeld ontslag te aanvaarden;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op eenparigheid van de stemming;
BESLUIT:
Enig artikel : Het ontslag van de heer Eric Spitaels als brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer
wordt met ingang van 14 december 2014 aanvaard.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
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:
54
Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Ontslag brandweerman.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het zonaal gecoördineerd reglement van de organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 26 maart 2007 houdende de effectieve aanstelling van de heer Dieter De Brauwere als
brandweerman met ingang van 1 april 2007;
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 15 september 2014 van de heer Dieter De Brauwere betreffende het
indienen van zijn ontslag als brandweerman;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormeld ontslag te aanvaarden;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 23 ja-stemmen;
Gelet op eenparigheid van de stemming;
BESLUIT:
Enig artikel : Het ontslag van de heer Dieter De Brauwere als brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige
brandweer wordt met ingang van heden aanvaard.
Namens de raad,

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

