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TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD maandag 16 december 2013 

 

OPENBARE ZITTING 

Financiën 
01 Afsprakennota met centraal kerkbestuur. Goedkeuring. 
In overleg met de centrale kerkraad werd een nieuwe afsprakennota opgesteld om de samenwerking te 
verbeteren. De afspraken slaan op de exploitatietoelagen, de investeringen, het beheer van het 
patrimonium en indienen van meerjarenplannen, budgetten, budgetwijzigingen en rekeningen. 
De regeling voor de prefinanciering van investeringen wordt geformaliseerd. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor deze afsprakennota goed te keuren. 
 
02 Kerkfabriek Sint-Apollonia. Deelgemeente Elst. Wijziging meerjarenplan 2007-

2013. 
De exploitatietoelage 2013 wordt verhoogd van € 13.439 naar € 15.688. De belangrijkste meerkost 
betreft de klokken, het torenuurwerk en de torenverlichting. 
De investeringstoelage 2013 daalt met € 87.583 naar € 243.221 wegens verschuivingen in de 
uitvoering. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van meerjarenplan goed te keuren. 
 
03 Kerkfabriek Sint-Apollonia. Deelgemeente Elst. Budgetwijziging 2013/1. 
De aanpassingen in het meerjarenplan worden doorgerekend in het budget 2013. 
De exploitatietoelage 2013 wordt verhoogd van € 13.439 naar € 15.688. De belangrijkste meerkost 
betreft de klokken, het torenuurwerk en de torenverlichting. 
De investeringstoelage 2013 daalt met € 87.583 naar € 243.221 wegens verschuivingen in de 
uitvoering. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging. 
 
04 Kerkfabriek Sint-Jozef. Deelgemeente Everbeek Boven. Wijziging meerjarenplan 

2007-2013. 
De exploitatietoelage 2013 wordt verhoogd van € 8.800 naar € 11.234. De belangrijkste meerkost 
betreft de onderhoudskosten van het hoofdgebouw. 
Er wordt een investeringstoelage voorzien van € 72.384, wegens een verschuiving in de uitvoering van 
de restauratie van de kerk. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van meerjarenplan goed te keuren. 
 
05 Kerkfabriek Sint-Jozef. Deelgemeente Everbeek boven. Budgetwijziging 2013/1. 
 
De wijzigingen in het meerjarenplan worden doorgetrokken naar het budget 2013. 
De exploitatietoelage 2013 wordt verhoogd van € 8.800 naar € 11.234. De belangrijkste meerkost 
betreft de onderhoudskosten van het hoofdgebouw. 
Er wordt een investeringstoelage 2013 voorzien van € 72.384, wegens een verschuiving in de 
uitvoering van de restauratie van de kerk. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging. 
 
06 Kerkfabriek Sint-Martinus. Deelgemeente Opbrakel. Wijziging meerjarenplanning 

2007-2013 
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De exploitatietoelage 2013 wordt verhoogd van € 13.113 naar € 14.737. De belangrijkste meerkost 
betreft de onderhoudskosten van het materieel van de eredienst. 
Er wordt een investeringstoelage voorzien van € 34.000, wegens een verschuiving in de uitvoering van 
de restauratie van de kerk. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van meerjarenplan goed te keuren. 
 
07 Kerkfabriek Sint-Martinus. Deelgemeente Opbrakel. Budgetwijziging 2013/1. 
De wijzigingen in het meerjarenplan worden doorgetrokken naar het budget. 
De exploitatietoelage 2013 wordt verhoogd van € 13.113 naar € 14.737. De belangrijkste meerkost 
betreft de onderhoudskosten van het materieel van de eredienst. 
Er wordt een investeringstoelage voorzien van € 34.000, wegens een verschuiving in de uitvoering van 
de restauratie van de kerk. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging. 
 
08 Kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden. Deelgemeente Nederbrakel. Wijziging 

meerjarenplan 2007-2013. 
De exploitatietoelage 2013 wordt verhoogd van € 40.263 naar € 49.645. De belangrijkste meerkost 
betreft de herstelling van de vloer van de kerk. 
Er wordt een investeringstoelage 2013 wordt verminderd van € 242.709 naar € 117.148, wegens een 
verschuiving in de uitvoering van de restauratie van de kerk. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van meerjarenplan goed te keuren. 
 
09 Kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden. Deelgemeente Nederbrakel. 

Budgetwijziging 2013/1. 
De wijzigingen in het meerjarenplan worden doorgetrokken naar het budget. 
De exploitatietoelage 2013 wordt verhoogd van € 40.263 naar € 49.645. De belangrijkste meerkost 
betreft de herstelling van de vloer van de kerk. 
Er wordt een investeringstoelage 2013 wordt verminderd van € 242.709 naar € 117.148, wegens een 
verschuiving in de uitvoering van de restauratie van de kerk. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging. 
 
10 Kerkfabriek Sint-Sebastiaan. Deelgemeente Michelbeke. Wijziging meerjarenplan 

2007-2013. 
 
De exploitatietoelage 2013 wordt verhoogd van € 1.818 naar € 2.889. De belangrijkste meerkost 
betreft de verhoging van de roerende voorheffing op de inkomsten van de GSM antennes. 
De investeringstoelage 2013 wordt aangepast wegens een verschuiving in de uitbetaling van de factuur 
dakwerken. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van meerjarenplan goed te keuren. 
 
11 Kerkfabriek Sint-Sebastiaan. Deelgemeente Michelbeke. Budgetwijziging 

2013/1. 
 
De wijzigingen op genomen in de meerjarenplanning worden doorgetrokken naar het budget. 
De exploitatietoelage 2013 wordt verhoogd van € 1.818 naar € 2.889. De belangrijkste meerkost 
betreft de verhoging van de roerende voorheffing op de inkomsten van de GSM antennes. 
Er wordt een investeringstoelage 2013 wordt aangepast wegens een verschuiving in de uitbetaling van 
de factuur dakwerken. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging. 
 
12 Tyfoon Haiyran. Financiële bijdrage. 
 
Het college stelt voor een bedrag van 2.500 euro over te maken ter ondersteuning van de hulpacties 
naar aanleiding van de natuurramp in de Filipijnen. 
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Openbare Werken - Mobiliteit 
13 Ambachtelijke zone. Akte van terugkoop lastens gemeente Brakel door FOD 

Financiën 
Door de FOD Financiën werd een akte opgemaakt naar aanleiding van de terugkoop van een perceel op 
de ambachtelijke zone. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de akte van terugkoop goed te keuren en het 
college te machtigen tot administratief afronden van deze grondverwerving en het organiseren van een 
openbare verkoop. 
 
14 Noordhoek. Ontwerp van akte betreffende gratis grondverwerving Noordhoek. 
Met het oog op de gratis afstand van een strook grond langsheen het kerkfhof te Elst, werd een 
ontwerp van akte opgesteld. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren en het 
college te machtigen tot het verder administratief afwerken van deze grondverwerving. 
 
15 Samenwerkingsverbanden. Water-link. Bijzondere waterverkoopsreglement - 

deel huisaansluitingen. Ontwerp. 
Door Water-link wordt een ontwerp van waterverkoopreglement overgemaakt. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp goed te keuren en Water-link te 
machtigen tot het starten van het formele goedkeuringstraject. 
 
16 Water-Link. Uitbreiding drinkwaterdistributienet in Vissegem. 
 
Door Water-link wordt een offerte overgemaakt betreffende het uitbreiden van het 
drinkwaterdistributienet te Vissegem voor een bedrag van 31.673 euro. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor deze uitbreiding goed te keuren. 
 
17 Gemeentelijk containerpark. Voorstel van huurovereenkomst met BASE. 
Door BASE werd een ontwerp van aanhangsel aan de huurovereenkomst overgemaakt met het oog op 
het huren van een gemeentelijke eigendom. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van aanhangsel goed te keuren. 
 
18 Gemeentelijke uitkijktoren. Voorstel van huurovereenkomst met BASE. 
Door BASE werd een ontwerp van aanhangsel aan de huurovereenkomst overgemaakt met het oog op 
het huren van een gemeentelijke eigendom. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van aanhangsel goed te keuren. 
 
19 Plaatsnaamgeving voetwegel nr 81 (tussen Toepkapelstraat en Torenuitzicht) 

deelgemeente Nederbrakel. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verbinding Toepkapelstraat – Torenuitzicht 
de naam “scoutspad” te geven. 
 
Secretariaat 
20 Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid-oostvlaanderen vzw. Goedkeuring 

samenwerkingsovereenkomst. 
Het college stelt voor  om de samenwerkingsovereenkomst  afgesloten met het Centrum voor 
Algemeen Welzijnswerk Zuid-Oost-Vlaanderen te verlengen voor de periode van 01/01/2014 – 
31/12/2016 en dit tegen een jaarlijkse tussenkomst van 27.871,82 euro. 
 
21 Ronde van Vlaanderen. Oprichting interlokale vereniging “Ronde van Vlaanderen 

voor wielertoeristen editie 2014”. 
Tussen de in het ontwerp opgenomen lokale besturen wordt een interlokale vereniging opgericht. Het 
is deze interlokale vereniging die een convenant met NV Golazo zal afsluiten. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de oprichting van de interlokale vereniging goed 
te keuren. 
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22 Ronde van Vlaanderen 2014. Politieverordening. 
Met het oog op de doortocht van de Ronde van Vlaanderen 2014 werd een ontwerp van 
politieverordening opgesteld in verband met inrichten van activiteiten langsheen het parcours. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van politieverordening goed te 
keuren. 
 
23 Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen d.d. 5 april 2014. Convenant tussen 

gemeentebestuur en Golazo. Goedkeuring. 
Met het oog op de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen editie 2014 werd een 
ontwerp van convenant tussen de ondertekende gemeentebesturen en Golazo opgesteld. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van convenant goed te keuren 
 
24 Samenwerkingsverbanden. IVLA. Goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering dd. 19 december 2013. 
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene 
Vergadering van IVLA d.d. 19 december 2013, met volgende agenda : 
1. Ondernemingsplan I.VL.A. 2014 - 2019. 
2. Begroting I.VL.A. 2014. 
3. Aanstelling – Gunnen mandaat Bedrijfsrevisor 2013-2015. Benoeming  
Varia. 
 
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. 
 
25 Samenwerkingsverbanden. IVLA. Aanduiden gemeentelijk vertegenwoordiger en 

bepalen mandaat. 
De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 
IVLA d.d. 19 december 2013. 
 
Het college stelt voor om :  
- schepen A. Flamand aan te stellen als gemeentelijke vertegenwoordiger; 
- de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit 
dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering. 
 
26 Samenwerkingsverbanden. Oprichting interlokale vereniging SEVA. 
Met het oog op het inschrijven op de Vlaamse beleidsprioriteit rond sociale economie stellen de lokale 
besturen Oudenaarde, Ronse, Zwalm en Brakel voor een interlokale verenging SEVA op te richten. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de oprichting van SEVA goed te keuren. 
 
27 OCMW. Budgetwijziging nummer 1 dienstjaar 2013. Aktename. 
Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 1/2013 van het OCMW. 
 
28 Retributie plaatsrecht markten met eenvormige grondslag.Vaststelling 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van reglement betreffende het 
plaatsrecht op  markten met eenvormige grondslag goed te keuren voor de periode 1 januari 2014 tot 
en met 31 december 2018. 
 
Jeugd - Middenstand - Senioren 
29 Jeugd. Algemeen subsidiereglement. 
Met het oog op het voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse beleidsprioriteit jeugd dienen 
aanpassingen te gebeuren in de bestaande reglementen voor de jeugd(verenigingen). 
Het college stelt voor het ontwerp van algemeen subsidiereglement goed te keuren. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Milieu 
30 Milieuraad. Aanstelling leden. 
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Conform de statuten van de milieuraad dient de samenstelling van de milieuraad worden goedgekeurd 
door de gemeenteraad. Op basis van artikel 3 van de statuten en op basis van de inschrijvingen 
worden volgende samenstelling voorgesteld: 
 
Stemgerechtigde leden 
 

Categorie Naam + adres plaatsvervanger 

Milieu -en natuurverenigingen Koen Gintelenberg, Poorterij 15 te Brakel   

  Marleen Vandemaele, Fonteinweg 1 te Brakel   

  Hilde Van Damme, Zwalmstraat 25 te Brakel   

  Koen Van Den Berge, Breedstraat 4 te Brakel   

  Jan Post, Baneike 22 te Brakel   

  Willy Mortier, Tamelbroekstraat 9 te Brakel 
Jean-Pierre 
Vercleyen 

Jachtverenigingen 
Kurt Van Helleputte, Tweekerkenstraat 90 te 
Zottegem   

Onderwijsinstellingen  Geen kandidaten   

Sociaal-culturele organisaties Herman Carbonelle, Donkweg 31 te Brakel Patrick De Couvreur 

en vormingsorganisaties Maureen De Brucker, Terwalle 12 te Brakel Barbara Claes 

Beroepsgroepen- en 
organisaties Marc Haelterman, Bergstraat 21a te Brakel Ginette De Cock 

  Isabelle Casteele, Leierwaarde 29 te Brakel Mathias D'Haese 

  Dominiek Nachtergaele, Steenweg 15 te Brakel Luc Vandecatseye 

      

Geïnteresseerde inwoners Koen Cochez, Poorterij 16 te Brakel   

  Pascale Walraet, Steenberg 32 te Brakel   

Niet-stemgerechtigde leden 

Categorie Naam + adres plaatsvervanger 

Vertegenwoordigers die 
effectief  Geen kandidaten   
lid zijn van een vereniging 
die niet     
als stemgerechtigd lid in de 
milieu-     

raad vertegenwoordigd is.     
Afgevaardigde van de lokale 
politie  Geen kandidaten   
1 lid per in de gemeenteraad 
ver- Franky Bogaert, Heksteelstraat 4 te Brakel   

tegenwoordigde fractie Yirka Beeckman, Fayte 53A te Brakel Jan Haegeman 

Waarnemers Micheline Vermeiren, Valkenstraat 66 te Brakel   

  André Goemaere, Maandagstraat 12 te Brakel   

  Robert D'Haeyer, Lepelstraat 93 te Brakel   

  Mathias D'Haese, Rovorst 56 te Brakel   

  
Giovanni Verhelst, Watermolenstraat 41 te 
Brakel   

  Kristof Marnix, Fayte 53a te Brakel   

  Dominique De Munter, Boekelstraat 15 te Brakel   

  Wilfried Tortelboom, Fayte 68 te Brakel   

  Henk van Hootegem, Smisstraat 33 te Brakel   

  Nick Dobbelaere, Kruisstraat 89 te Brakel   
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Voorzitter: Dennis Biebaut, Spinele 19 te Brakel 

Ondervoorzitter: 
                                    

 Guy Spitaels, Kasteelstraat 54 te Brakel 
 
31 Gemeentefinanciën. Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, 

grof huisvuil en snoeihout huis-aan-huis - Diftar. 
Gelet op het voorstel van de Raad van Bestuur van I.VL.A stelt het college van burgemeester en 
schepenen voor om de diftartarieven voor de huisvuilophaling aan te passen als volgt: 
- Prijs per kg aangeboden afval: 0.25 euro  
- Aanbieding 40l container: 0.15 euro 
- Aanbieding 120l container: 0.30 euro 
- Aanbieding 240l container: 0.60 euro 
- Aanbieding 1100l container: 2.93 euro 
- Minimum factuur (1 maand): 1.18 euro 
- Minimum factuur (6 maanden): 7.08 euro 
- Minimum factuur (12 maanden): 14.16 euro 
 
Financiën 
32 Rekening 2012. Vaststelling en goedkeuring. 
De gewone dienst sluit met een positief budgetresultaat van   + € 6.233.857,09 
De buitengewone dienst sluit met een negatief budgetresultaat van -  € 6.065.171,69 
 
Het college stelt voor om de rekening 2012 goed te keuren. 
 
33 Budgetwijziging 2013/4. Goedkeuring. 
Het resultaat van de rekening 2012 wordt berekend op € 2.512.800 en wordt ingebracht als 
gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar.  
 
Het resultaat op kasbasis van de BW 2013/4 bedraagt € 748.918. De autofinancieringsmarge bedraagt 
- € 690.912. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de budgetwijziging goed te keuren. 
 
34 Meerjarenplan 2014-2019. Vaststelling en goedkeuring. 
 
Het ontwerp van de meerjarenplanning 2014-2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
De strategische nota licht het beleid voor de komende zes jaar toe. De financiële nota sluit daar bij aan 
en voldoet aan de voorwaarden voor het financieel evenwicht. Beide nota’s zijn in het dossier te 
vinden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren. 
 
35 Budget 2014. Vaststelling en goedkeuring. 
Het ontwerp van het budget van 2014 wordt voorgelegd ter goedkeuring. 
De beleidsnota verduidelijkt de genomen beleidskeuzes. De financiële nota sluit aan bij de beleidsnota. 
Beide nota’s zijn het in dossier te vinden; 
 
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 72.311 en de autofinancieringsmarge bedraagt € 390.244. 
Daardoor past het budget in het meerjarenplan. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het budget 2014 goed te keuren. 
 
Secretariaat 
36 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 2 functies van 

brandweerman. 
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Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad in zitting van  29 april 2013 betreffende het ontslag van 
een brandweerman en de uitbreiding van het kader van 31 naar 32 brandweermannen, stelt het 
college voor om 2 functies van brandweerman open te verklaren 
 
37 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 3 functies van sergeant. 
Ingevolge de bevordering van een sergeant tot 1ste sergeant, goedgekeurd gemeenteraad in zitting van 
25 juni 2012, en de uitbreiding van het kader van 2 tot 4 sergeanten, goedgekeurd gemeenteraad in 
zitting van april 2013, stelt het college voor om 3 functies van sergeant open te verklaren. 
 

BESLOTEN ZITTING 

 

38 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair brandweerman 
Gelet op de openverklaring van 2 functies van brandweerman van heden, stelt het college voor om de 
eerstvolgende kandidaat op de wervingsreserve, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 
oktober 2013, en die voldoet aan alle voorwaarden aan te stellen met ingang van 1 januari 2014. 
 
39 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair brandweerman. 
Gelet op de openverklaring van 2 functies van brandweerman van heden, stelt het college voor om de 
eerstvolgende kandidaat op de wervingsreserve  goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 
oktober 2013, en die voldoet aan alle voorwaarden aan te stellen met ingang van 1 januari 2014. 
 
40 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling effectief brandweerman. 
De kandidaat brandweerman beschikt over de nodige diploma’s en brevetten.  
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de stagiair brandweerman effectief aan te 
stellen vanaf 1 december 2013. 
 
41 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling effectief brandweerman. 
De kandidaat brandweerman beschikt over de nodige diploma’s en brevetten.  
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de stagiair brandweerman effectief aan te 
stellen vanaf 1 december 2013. 
 
42 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Vrijwillig ontslag brandweerman. 
Het college stelt voor om het vrijwillig ontslag te aanvaarden. 
 
43 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Bevordering tot 1ste sergeant. 
Het college stelt voor de enige kandidaat te bevorderen tot 1ste sergeant met ingang van 1 januari 
2014. 
 
44 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Ontslag stagiair brandweerman. 
  Aangezien de kandidaat volgens het stageverslag van de brandweercommandant onvoldoende 
gemotiveerd was tijdens zijn stageperiode stelt het college voor om betrokkene te ontslagen. 
 


