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TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD maandag 3 november 2014 

 

OPENBARE ZITTING 

Financiën 

01 Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Meerjarenplanwijziging 2014-2019. 

Het meerjarenplan wordt aangepast vanwege een verschuiving van investeringen naar een ander boekjaar. 

 

02 Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budgetwijziging 2014/1. 

Het meerjarenplan wordt aangepast vanwege een verschuiving van investeringen naar een ander boekjaar. 

 

03 Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2015. 

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een exploitatietoelage van € 160 en een investeringstoelage van € 10.000 in 

2015. De gevraagde gemeentelijke toelagen in het budget 2015 past daarin.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget 2015. 

 

04 Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-Banden Nederbrakel. Meerjarenplanwijziging 
2014-2019. 

Het dekenaal plan is vervroegd in werking getreden. Er was een besparing voorzien op de organisten, maar blijkbaar 

worden de kosten niet doorgerekend aan de andere kerkfabrieken. Vandaar een verhoging van de 

exploitatietoelage. 

 

05 Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2015. 

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een exploitatietoelage van € 41.786 en een investeringstoelage van € 3.816 

in 2015. 

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. 

De investeringstoelage strookt met het meerjarenplan. 

 

06 Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek (boven). Meerjarenplanwijziging 2014-2019. 

De herstellingswerken aan de kerk fase werden vorig jaar financieel afgesloten.  

In 2014 werd er nog een factuur ontvangen voor ontwerpkosten. Vandaar deze mjpwijziging. 

 

07 Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek (boven). Budgetwijziging 2014/1. 

De budgetwijziging betreft de ontwerpkosten cfr mjp. Het college stelt voor akte te nemen van deze budgetwijziging. 

 

08 Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek (boven). Budget 2015. 

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een exploitatietoelage van € 9.150 en een investeringstoelage van € 93.170 

in 2015. De gevraagde gemeentelijke toelagen in het budget 2015 past daarin.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget 2015. 

 

09 Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budgetwijziging 2014/1. 

De budgetwijziging betreft het afsluiten van het investeringsdossier. Een bedrag van € 16.862,12 zal door de 

kerkfabriek worden teruggestort. 
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10 Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2015. 

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een exploitatietoelage van € 12.981 en een investeringstoelage van € 50.000 

in 2015. De gevraagde gemeentelijke toelagen in het budget 2015 past daarin.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget 2015. 

 

11 Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budget 2015. 

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een exploitatietoelage van € 12.912 en een investeringstoelage van € 0 in 

2015. De gevraagde gemeentelijke toelagen in het budget 2015 past daarin.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget 2015. 

 

12 Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2015. 

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een exploitatietoelage van € 8.548 en een investeringstoelage van € 120.000 

in 2015. De gevraagde gemeentelijke toelagen in het budget 2015 past daarin.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget 2015. 

 
13 Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek (beneden). Budget 2015. 

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een exploitatietoelage van € 13.299 en een investeringstoelage van € 81.512 

in 2015. De gevraagde gemeentelijke toelagen in het budget 2015 past daarin. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget 2015. 

 

14 Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budget 2015. 

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een exploitatietoelage van € 12.101 en een investeringstoelage van € 0 in 

2015. De gevraagde gemeentelijke toelagen in het budget 2015 past daarin.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget 2015. 

 

Secretariaat 

15 Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Buitengewone algemene vergadering d.d. 12 

december 2014. Goedkeuring agenda. 

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. 

Het college stelt voor om de punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 12/12/2014 

van Cipal goed te keuren. 

 

16 Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Buitengewone algemene vergadering d.d.  

maart 2013. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en 

plaatsververvanger, en bepalen mandaat. 

Het college stelt raadslid Pascal Machtelinckx voor als gemeentelijke vertegenwoordiger op de Buitengewone 

Algemene Vergadering van Cipal voor de resterende duur van de legislatuur. 

 

17 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone algemene vergadering d.d. 

11 december 2014. Goedkeuring agenda. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering van Fingem  

d.d. 11 december 2014 met volgende agenda : 

1. Begroting 2015 

Voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2015 

Herbeleggingsvoorstel 

2. Statutaire benoemingen 

Het college stelt voor om de agendapunten goed te keuren. 

 

18 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone algemene vergadering d.d.11 

december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en 
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plaatsvervanger, en bepalen mandaat. 

De gemeente mag één vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, aanstellen voor de Buitengewone Algemene 

Vergadering van Fingem  d.d. 11 december 2014.  

Het college stelt voor om schepen Hedwin De Clercq aan te stellen als gemeentelijke vertegenwoordiger en raadslid 

Marcel Saeytijdt als plaatsvervanger. 

De aangestelde vertegenwoordiger zal gemandateerd worden om te handelen en te beslissen conform het besluit 

dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering. 

 

19 Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. algemene vergadering d.d. 2 
december 2014. Goedkeuring agenda. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van IGS  d.d. 2 december 

2014 met volgende agenda : 

- Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 17/06/2013 

- Activiteiten en strategie 

- Begroting 2015 

- Toetreding tot vzw VNOC, Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria 

Het college stelt voor om de agendapunten goed te keuren. 

 

20 Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. algemene vergadering d.d. 2 

december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen 

mandaat. 

De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Algemene Vergadering van de IGS Westlede d.d. 2 

december 2014.  

Het college stelt voor om raadslid Pascal Machtelinckx aan te stellen als gemeentelijke vertegenwoordiger. 

De aangestelde vertegenwoordiger zal gemandateerd worden om te handelen en te beslissen conform het besluit 

dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van deze vergadering. 

 

21 Samenwerkingsverbanden. IVLA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 18 

december 2014. Goedkeuring agenda. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van IVLA 

d.d. 18 december 2014, met volgende agenda : 

Statutenwijziging 

Het college stelt voor om het ontwerp van de statutenwijziging goed te keuren. 

 

22 Samenwerkingsverbanden. IVLA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 18 

december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen 

mandaat. 

De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van IVLA d.d18 

december 2014. 

Het college stelt voor om :  

- raadslid Marc De Pessemier 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 het agendapunt van deze vergadering. 

 

23 Samenwerkingsverbanden Intergem. Buitengewone algemene vergadering d.d. 

11 december 2014. Goedkeuring agenda. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de 

Intercommunale Intergem  d.d. 11 december 2014 met volgende agenda : 

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-IGAGO tot de normale vervaldag van Intergem (14 september 2018) 

3. Statutenwijziging : 

a. kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris – in het kader van 

artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoordiging van de wijzing aan het doel 

b. goedkeuring van de statutenwijziging 

c. actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen 
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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 

Het college stelt voor om de vertegenwoordiger te mandateren de agendapunten goed te keuren. 

 

24 Samenwerkingsverbanden Intergem. Buitengewone algemene vergadering d.d. 

11 december 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger, en bepalen mandaat. 

De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem 

d.d.  11december 2014. 

Het college stelt voor om : 

-  raadslid Marc De Pessemier aan te stellen als gemeentelijke vertegenwoordiger en schepen Hedwin De Clercq als 

plaatsvervanger. 

- de aangestelde vertegenwoordigers te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de 

gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van deze vergadering. 

 

Financiën 

25 OCMW. Meerjarenplan. Aanpassing 2014-2019/1. 

De meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van het ocmw wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie evolueert als volgt voor de periode 2014-2019: 

- 2014: € 1.100.000 > € 1.486.500 

- 2015: € 1.050.000 > € 1.043.500 

- 2016: € 1.050.000 > € 1.152.500 

- 2017: € 1.000.000 >  € 1.151.000 

- 2018: € 1.000.000 > € 1.139.000 

- 2019: € 1.000.000 > € 1.163.000 

Er zijn geen wijzigingen in de investeringen. 

Deze aanpassing zal in een volgende gemeentelijke MJP-wijziging en budgetwijziging worden verwerkt. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aanpassing 2014-2019/1 goed te keuren. 

 

26 OCMW. Budgetwijziging 2014/1. Aktename. 

De budgetwijziging 2014/1 ocmw past binnen het meerjarenplan en wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie 

27 Adviesraden. Culturele Raad Brakel. Jaarverslag 2013. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag 2013 op naam van de 

gemeentelijke culturele raad. 

 

Jeugd - Middenstand - Senioren 

28 Adviesraden. Seniorenraad. Reglement betreffende het toekennen van 

werkingssubsidies voor seniorenverenigingen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het in de schoot van de seniorenraad uitgewerkt ontwerp van 

“reglement betreffende het toekennen van werkingssubsidies voor seniorenverenigingen” goed te keuren. 

 

Ruimtelijke Ordening 

29 Activeringsprogramma (semi-)publieke bouwgronden. Startnota. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de startnota activeringsprogramma (semi-) publieke 

bouwgronden goed te keuren. 

 

Openbare Werken - Mobiliteit 

30 BPA 2. Verbindingsweg Tirse - Driehoekstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
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Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende het 

aanleggen van de verbindingsweg tussen Tirse en Vierschaar goed te keuren. De raming bedraagt 224.535,47 euro 

incl. btw. 

 

31 Fietspad Kasteeldreef. Onteigeningsplan. 

Voor de aanleg van een fietspad langsheen de Kasteeldreef dienen grondinnemingen uitgevoerd te worden. 

Het college stelt voor om het onteigeningsplan voorlopig goed te keuren, waarna een openbaar onderzoek dient 

gehouden te worden. 

 

32 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162, 163, 165 

en 166. Ontwerp-akte. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte betreffende de grondverwerving met 

het oog op de aanleg van het fietspad en riolering langsheen de Ronsesestraat goed te keuren. 

 

33 Gebouwen. Pastorij te (ex-)Zegelsem. Eenvormige algemene 

verkoopsvoorwaarden en lastenkohier openbare toewijs. 

Het college stelt voor het ontwerp van “lastenkohier openbare toewijs” en “Eenvormige algemene 

verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopen” goed te keuren. 

 

34 Gebouwen. School Parike. Contract stookplaatsrenovatie. 

De gemeente Brakel heeft in het verleden een kaderovereenkomst met Intergem afgesloten voor energiediensten 

voor lokale besturen. De stookplaatsrenovatie van de school Parike past binnen deze overeenkomst.Op basis van 

een plaatsbezoek is een projectnota met lastenboek opgesteld voor de vernieuwing van de verwarming. Op basis 

daarvan wordt een ontwerp contract voorgelegd ter goedkeuring. 

Kostprijs van het project € 109.455. 

Terugverdientijd 10 jaar. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van lastenboek betreffende de 

stookplaatsrenovatie goed te keuren. 

 

35 Gebouwen. Wielendaalstraat 14 “rechts”. Openbare verkoop. 

Gelet op het verdwijnen van de Werkwinkel en de verhuis van het PWA stelt het college van burgemeester en 

schepenen voor het pand Wielendaalstraat 14 “rechts” openbaar te verkopen en het college opdracht te geven tot 

het administratief verderzetten van de procedure. 

 

36 Industriegrond “Hoeckman”. Goedkeuring splitsing en openbare verkoop. 

Na de terugkoop van het perceel “Hoeckman” heeft het college beslist het perceel te laten splitsen in twee percelen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de voorgestelde splitsing goed te keuren, deze te verkopen 

via een openbare verkoop en het college opdracht te geven tot het administratief verderzetten van de verkoop. 

 

37 Investeringen. Brandweer. Aankoop karweiwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze. 

De lokale brandweer Brakel wenst de huidige karweiwagen te vervangen door een nieuwe karweiwagen. Voor de 

aankoop werd een bestek opgemaakt. De raming van kostprijs bedraagt 30.000,-€. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het bestek goed te keuren. 

 

38 Investeringen. Gemeentehuis. Aankoop 17 bureaustoelen. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Naar aanleiding van slijtage en in kader van ergonomische werken dienen meerdere bureaustoelen in het 

gemeentehuis te worden vervangen. Hiervoor werd een bestek opgemaakt. De raming van de kostprijs bedraagt 

15.500,-€. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het bestek goed te keuren. 

 

39 Proces-verbaal van grensbepaling Boembeke 14 met openbaar domein. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het proces-verbaal van opmeting te Brakel, 5
e
 afd. 

(Michelbeke), sectie A, nr(s). 383p en 421/02c goed te keuren. 
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Financiën 

40 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Vrijgave historische borgstellingen en 

nieuwe borgstelling thesauriebewijzenprogramma. 

In het verleden heeft de gemeente Brakel zich borg gesteld voor de activiteiten die Fingem in het kader van de 

financieringsintercommunale heeft ontplooid. Al deze borgstellingen vervallen onder opschortende voorwaarde dat 

er een nieuwe borg gegeven wordt voor het thesauriebewijzenprogramma van Fingem van 75 miljoen euro bij 

Belfius Bank. 

De nieuwe borgstelling bedraagt € 5.268.000. 

Volgende borgstellingen ten gunste van Fingem vervallen: 

€     619.768,00  GR 4/07/1994 

 €       47.050,00  GR 1/04/1996 

 €       99.411,00  GR 27/01/1997 

 €     733.765,00  GR 22/12/1982 

 € 1.280.000,00  GR 17/11/2004 

 € 1.280.000,00  GR 26/04/2010 

 € 4.059.994,00      

De aanwending van het thesaurieprogramma is als volgt voorzien: 

1/ € 768.000 voor activiteiten eigen aan Fingem 

2/ € 4.500.000 voor eigen investeringen van de gemeente Brakel 

Concreet wil dit zeggen dat de gemeente Brakel zijn investeringen kan financieren via het 

thesauriebewijzenprogramma van Fingem.  

Stel dat de gemeente de renovatie van De Rijdt financiert via deze techniek, dan krijgt de gemeente een lening van 

Fingem op 20 jaar met een bijhorende aflossingstabel en een intrestvoet ( momenteel wordt die geraamd 2 %). Deze 

ramingen worden ingeschreven in het meerjarenplan.  

In plaats van een lange termijnkrediet af te sluiten, zal Fingem telkens thesauriebewijzen uitgeven op korte termijn 

en zal dit herhaald worden zolang als nodig. De effectieve rentevoet zal in de huidige constellatie veel lager zijn den 

2 %. (euribor 3 maanden op 25/09/2014 = 0.083 % plus marge =0.5 % ?).  

Mocht de korte termijn rentevoet stijgen dan kan vlot overgeschakeld worden naar middellange termijn of lange 

termijn kredieten. 

In de huidige toestand betekent dit een besparing van 2 % ten opzichte van een klassieke lening. 

Het college van burgemeester en schepen stelt voor de nieuwe borgstelling thesauriebewijzenprogramma goed te 

keuren. 

 

41 Samenwerkingsverbanden. Intergem. Bijkomende kapitaalsverhoging in het 

kader van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel NV uit de 

distributienetbeheerders. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de bijkomende kapitaalverhoging in het kader van 

optimalisatie aandelenbezit naar aanleiding van de exit van Electrabel goed te keuren voor een bedrag van 

14.163,92 euro en 2.957,71 euro. 

 

42 Samenwerkingsverbanden. Intergem. Overname aandelen n.a.v. exit Electrabel 

NV uit de distributienetbeheerders. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akkoord te gaan met betrekking tot de overname van de 

aandelen naar aanleiding van de exit van Electrabel, te financieren door een kapitaalvermindering. 

 

Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie 

43 Gemeentelijke sporthal. Huishoudelijk reglement. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van huishoudelijk reglement van de 

gemeentelijke sporthal De Rijdt met een aanpassing van de tarieven voor zelfstandige lesgevers goed te keuren. 

 

Secretariaat 

44 Gemeentelijk zwembad. Toegangsprijzen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van besluit betreffende de toegangsprijzen voor 

het gemeentelijk zwembad goed te keuren. 
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45 Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Invoeren parkeerplaatsen 

andersvaliden op het grondgebied Brakel. 

Het college stelt voor om het aanvullend verkeersreglement betreffende invoeren parkeerplaatsen voor 

andersvaliden, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15 september 2014, te hernemen en aan te vullen 

met 2 parkeerplaatsen in de Vierschaar op de nieuw aangelegde parkeerplaatsen. 

 

46 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 2 functies van 

brandweerman. 

Tijdens de gemeenteraad van 15 september 2014 werden 2 brandweerman bevorderd tot korporaal vanaf 1 oktober 

2014. Ingevolge deze bevordering zijn 2 functies van brandweerman vacant geworden. 

Het college stelt voor om 2 functies van brandweerman open te verklaren. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

47 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Vaststelling wervingsreserve. 

Het college stelt voor om de geslaagde kandidaten vermeld op het proces-verbaal d.d. 11 oktober 2014 betreffende 

de aanwervingsproeven voor de functie van brandweerman, en die nog niet werden aangesteld als stagiair-

brandweerman op te nemen in een wervingsreserve geldig voor 2 jaar. 

 

48 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling effectief brandweerman. 

De kandidaat brandweerman beschikt over de nodige diploma’s en brevetten, en een gunstig stageverslag vanwege 

de stagecommissie. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de stagiair brandweerman effectief aan te stellen vanaf 1 

december 2014. 

 

49 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair brandweerman. 

Het  college stelt voor om de 1
e
 kandidaat vermeld op het proces-verbaal d.d. 11 oktober 2014 betreffende de 

aanwervingsproeven voor de functie van brandweerman, aan te stellen als stagiair-brandweerman met ingang van 1 

december 2014. 

 

50 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair brandweerman. 

Het  college stelt voor om de 2
e
 kandidaat vermeld op het proces-verbaal d.d. 11 oktober 2014 betreffende de 

aanwervingsproeven voor de functie van brandweerman, aan te stellen als stagiair-brandweerman met ingang van 1 

december 2014. 

 

51 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman. 

Naar aanleiding van het voorstel om 2 functies van brandweerman open te verklaren stelt het college voor om de 4
de

 

kandidaat vermeld op het proces-verbaal d.d. 11 oktober 2014 betreffende de aanwervingsproeven voor de functie 

van brandweerman, aan te stellen als stagiair-brandweerman met ingang van 1 december 2014. 

 

52 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman. 

Naar aanleiding van het voorstel om 2 functies van brandweerman open te verklaren stelt het college voor om de 3
de

 

kandidaat vermeld op het proces-verbaal d.d. 11 oktober 2014 betreffende de aanwervingsproeven voor de functie 

van brandweerman, aan te stellen als stagiair-brandweerman met ingang van 1 december 2014. 

 

53 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Ontslag brandweerman. 

Het college stelt voor om het vrijwillig ontslag te aanvaarden met ingang van 3/11/2014. 

 

54 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Ontslag brandweerman. 

Het college stelt voor om het vrijwillig ontslag te aanvaarden met ingang van 14/12/2014. 

 

 


