TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD MAANDAG 15 FEBRUARI 2016
OPENBARE ZITTING
Secretariaat
01
Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling. Verslag door de
Gemeentesecretaris.
Art. 14, §2 van het gemeentelijk reglement stelt: “Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt en aan de
gemeenteraad gerapporteerd”.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het verslag 2015
betreffende de klachtenbehandeling.
02

Onthaal- en Integratiebeleid Zuid-Oost-Vlaanderen. Oprichting interlokale
vereniging.
De lokale besturen Ninove, Zottegem, Herzele, Erpe-Mere en Brakel dienden een project in rond
intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse afkomst. Dit project
werd weerhouden door de Vlaamse overheid.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de oprichting van de interlokale vereniging
“lokaal onthaal- en integratiebeleid Zuid-Oost-Vlaanderen” goed te keuren.
03
Sporthal De Rijdt. Huishoudelijk reglement.
De sportdienst wenst het aanbod uit te breiden met ropeskipping-touwspringen en stelt voor een 10beurtenkaart voor 25 euro te voorzien.
Het college stelt voor het ontwerp van huishoudelijk reglement goed te keuren.
Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie
04
Oprichting “Triveriusmonument” via Vlaamse Bouwmeester. Principe.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de Vlaamse Bouwmeester opdracht te geven tot
op het opstarten van een procedure met het oog op een “Triveriusmonument” in de gemeente.
Openbare Werken - Mobiliteit
05
Uitbreiding industrieterrein. Opdracht aan SOLVA tot opmaken onteigeningsplan.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor SOLVA opdracht te geven tot het opmaken van
een onteigeningsplan met het oog op het verwerven van de nog niet-ontwikkelde gronden op het
gemeentelijk industrieterrein richting de Sint-Franciscusstraat overeenkomstig het aankoopplan.
06
Asfalteringswerken 2016. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Diverse gemeentelijke wegen zullen worden voorzien van nieuwe asfalt. Hiervoor werd een bestek
opgemaakt. De geraamde kostprijs van de werken wordt geraamd op € 336.662,26 incl. btw.
Het college stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren.
07
Investeringen. Bandenkraan. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te
keuren (raming: 200.000 euro).
08
Gemeentelijk zwembad. Renovatie. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te
keuren met het oog op het aanstellen van een ontwerper belast met de renovatie van het
gemeentelijke zwembad overeenkomstig de resultaten van de studie uitgevoerd in 2015.
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09
EANDIS. Offerte vernieuwing openbare verlichting Warande.
In het licht van de renovatie van de Warande werd EANDIS gevraagd ook de openbare verlichting te
vernieuwen.
Een offerte voor een bedrag van 22.387,59 euro werd ontvangen.
Het college stelt voor de offerte goed te keuren.
Milieu
10
Subsidiereglement voor het plaatsen van superisolerend glas in woningen.
Het college stelt voor het ontwerp van subsidiereglement goed te keuren. Zodoende is dit opnieuw
conform de voorwaarden van het reglement van EANDIS.
11

Containerpark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen.
Het containerparkreglement d.d. 11 mei 2015 dient aangepast te worden omdat het college van
burgemeester en schepenen ingaat op de vraag van de jeugdraad om een alternatief te bieden voor de
aankoop van een badge van 50 euro. Het college stelt voor dit systeem te behouden maar de
verenigingen met clublokaal (in huur of eigendom te Brakel) ook de kans te bieden een badge te
verkrijgen waarbij men betaalt per beurt conform artikel 2 §2 van het huidige belastingreglement.
12

Containerpark. Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen.
Het containerparkreglement d.d. 26 december 2014 dient aangepast te worden in functie van:
- afstemmen van terminologie (groenafval, grof snoeihout, grof vuil,…);
- schrappen van de fractie bloempotjes;
- beperking van het volume aan landbouwfolie per aanvoerbeurt;
- vermelden van de maanden waarbij landbouwfolie mag aangebracht worden;
- het containerpark toegankelijk maken voor tuinbouwtractoren tot maximum 1 ton.
13
Investeringen. Straatafvalzuiger. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de gunningswijze en lastvoorwaarden goed te
keuren van het bestek voor de aankoop van een straatafvalzuiger.
Naast het gebruik van een straatveegmachine wenst de gemeente aanvullend gebruik te maken van
een zelfrijdende straatafvalzuiger die hoofdzakelijk zal ingezet worden voor het opruimen van afval
afkomstig van kermissen en andere festiviteiten
Financiën
14
OCMW. Aanpassing 5 meerjarenplan 2014-2019.
De meerjarenplanaanpassing nr. 5 brengt een beperkt aantal wijzigingen met zich mee.
1/ Er werden kredieten ingeschreven voor de verhoging van de maaltijdcheques.
2/ De terugvordering van de opstartkosten serviceflats werd ingeschreven op basis van het
meerjarenplan van de vereniging Najaarszon. De toelage blijkt overbodig te zijn geworden.
3/ Er werden kredieten ingeschreven om extra opvang te organiseren voor erkende asielzoekers. De
ontvangsten en uitgaven houden elkaar in evenwicht.
De gemeentelijke bijdrage bedraagt:
2016
€ 1.100.000
2017
€ 1.200.000
2018
€ 1.295.000
2019
€ 1.340.000
De resultaten op kasbasis zijn positief, de autofinancieringsmarge is positief in 2019 en de som van de
autofinancieringsmarges is positief.
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
2016
€ 756.656
€ - 200.441
2017
€ 941.014
€ 184.358
2018
€ 1.210.604
€ 299.589
2019
€ 1.535.783
€ 325.179
Het college stelt voor het ontwerp van meerjarenplan goed te keuren.
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15
OCMW. Budget 2016.
Het budget 2016 is identiek aan het meerjarenplan, jaar 2016.
Het college stelt voor kennis te nemen aan het budget 2016.
Burgerlijke Stand
16
Politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging.
Het college stelt voor het ontwerp van politieverordening goed te keuren.
17
Retributiereglement grafconcessies, begravingen, ex-inwoners, ontgravingen.
Het college stelt voor het ontwerp van retributiereglement goed te keuren.

3

