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TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD MAANDAG 11 JANUARI 2015 

 

OPENBARE ZITTING 

Secretariaat 

01 Gemeenteraad. Ontslag als gemeenteraadslid. 

Raadslid F. De Tant heeft dd. 28 december 2015  zijn ontslag als raadslid gegeven overeenkomstig art. 15 
Gemeentedecreet.  
Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd. 
 
02 Gemeenteraad. Installatie opvolgend raadslid tot gemeenteraadslid. 

Als gevolg van het ontslag van raadslid F. De Tant wordt hij in de gemeenteraad vervangen overeenkomstig art. 16 
Gemeentedecreet. 
De geloofsbrieven van de opvolger (Leen De Langhe) worden onderzocht overeenkomstig art. 7,§3 
Gemeentedecreet. 
 
03 Gemeenteraad. Ontslag als gemeenteraadslid. 

Raadslid C. D’Haeyer heeft dd. 28 december 2015 haar ontslag als raadslid gegeven overeenkomstig art. 15 
Gemeentedecreet.  
Het lid van de gemeenteraad blijft haar mandaat uitoefenen tot haar opvolger is geïnstalleerd. 
 

04 Gemeenteraad. Installatie opvolgend raadslid tot gemeenteraadslid. 

Als gevolg van het ontslag van raadslid C. D’Haeyer wordt zij in de gemeenteraad vervangen overeenkomstig art. 16 
Gemeentedecreet. 
De geloofsbrieven van de opvolger (Stephan Van Den Berghe) worden onderzocht overeenkomstig art. 7,§3 
Gemeentedecreet. 
 

05 Gemeenteraad. Vaststelling rangorde. 

Art. 50, §2 van het Gemeentedecreet bepaalt hoe de rangorde van de gemeenteraadsleden moet 

worden vastgesteld. Deze rangorde heeft niet enkel een erekarakter; maar kan ook gebruikt worden in 

o.a. die situaties overeenkomstig art. 50, §2 Gemeentedecreet, art. 8, §4 Gemeentedecreet, art. 125 

Nieuwe Gemeentewet. 

 

06 Gemeenteraad. Fractievorming. 

Overeenkomstig het Gemeentedecreet bestaat een politieke fractie uit het raadslid of de raadsleden die 

op eenzelfde lijst verkozen zijn, dan wel het raadslid of de raadsleden die verkozen zijn op lijsten die 

zich daartoe onderling verenigd hebben en dat uiterlijk op de installatievergadering.  

 

De fractievorming geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 

 

07 Commissie financiën, personeel en afstemming met intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden. Samenstelling. 

Namens de Cd-V-fractie werd een voordracht ontvangen voor de raadsleden: Peter Bauters, Stephan Van Den 
Berghe, Kris Wattez.  
 

08 Commissie grondgebiedszaken. Samenstelling. 

Namens de Cd-V-fractie werd een voordracht ontvangen voor de raadsleden: Lien Braeckman, Leen De Langhe, Noël 
Morreels.  
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09 OCMW Brakel. Aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2014-2019 op naam 
van het OCMW goed te keuren. 
 

10 OCMW Brakel. Budgetwijziging nummer 2 dienstjaar 2015. Aktename. 

Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2/2015 van het OCMW. 

 

11 OCMW Brakel. Jaarrekening dienstjaar 2014. 

Het college stelt voor om zonder opmerkingen akte te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2014 van het 
OCMW. 
 

12 Samenwerkingsverbanden. CREAT. Toetreding + aanduiding vertegenwoordiger 

adviescomité. 

Het college stelt voor om toe te treden bij CREAT en vraagt de gemeenteraad een vertegenwoordiger aan te duiden 
voor in het adviescomité. 
 

Openbare Werken - Mobiliteit 

13 Schudewee. Innemingen 1 tem 5. Ontwerp aankoopakte. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van aankoopakte met als bijlage het metingsplan 
goed te keuren. 
 
14 Dorpskernvernieuwing. Openbare verlichting. Offerte Eandis. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de offerte op naam van EANDIS goed te keuren. 
 
15 Dorpskernvernieuwing. Uitvoeren van omgevings-, riolerings- en 

beplantingwerken in het kader van de herinrichting van de publieke ruimte in de 

dorpskern van de gemeente Brakel - Fase 1. Aanbestedingsdossier met 

bijhorende plannen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de documenten “open aanbesteding – bijzonder bestek 
DOM-027-09-280-Z” met bijhorende plannen goed te keuren. 
 


