TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD MAANDAG 21 DECEMBER 2015
OPENBARE ZITTING
Secretariaat
01
Verkiezing van een waarnemende derde schepen.
Op 4 december 2015 heeft de Gemeentesecretaris een voordracht ontvangen voor het mandaat van
waarnemend derde schepen.
Dit als gevolg van de einddatum dd. 31 december 2015 in de vorige voordracht van de uittredende
waarnemende derde schepen.
Overeenkomstig art. 45, §1 moet de voordracht ondertekend zijn door een meerderheid van de
personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaat en door meer dan de
helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen.
De voorzitter van de Gemeenteraad gaat na overeenkomstig art. 45, §2 of na of de akte van
voordracht voldoet aan voornoemde bepalingen.
In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-schepen verkozen verklaard en legt de eed af
in handen van de burgemeester.
02
Gemeentepersoneel. Arbeidsreglement.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van arbeidsreglement goed te
keuren.
03
Gemeentepersoneel. Bijdrage maaltijdcheques.
Er is een voorstel ingediend om de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques te verhogen van 4,91
euro naar 6,21 euro. De werknemersbijdrage blijft 1,09 euro. De vakbondsorganisaties hebben zich
akkoord verklaard met de voorgestelde verhoging.
Het college stelt voor om deze verhoging van de werkgeversbijdrage goed te keuren.
04
Ronde van Vlaanderen 2016. Politieverordening.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de politieverordening naar aanleiding van de
Ronde van Vlaanderen 2016 goed te keuren.
05
Gemeentelijke bibliotheek. Aanpassing tarieven.
Tijdens de vergadering van het beheersorgaan dd. 16 september 2015 werden een aantal voorstellen
aan bod gebracht om de huidige tarieven aan te passen. Zie hieronder de aanpassing in fluo
gemarkeerd:
Tarieven bibliotheek
Jaarlijkse bijdrage voor volwassenen (vanaf 18 jaar)
Duplicaat van de lenerspas
Waarborg voor personen zonder verblijfsvergunning in
België
aanta
l
boeken en tijdschriften 5
cd’s (per box)
5
cd-roms (per box)
5

termijn
3 weken
3 weken
3 weken

0.00 eur
2.50 eur
25.00 eur

leengeld

Gratis
Gratis

gratis
0,25 eur
0,50 eur

boete per werk en per
begonnen week
0,25 eur
0,50 eur
1,00 eur

1

dvd’s (per box)

5

3 weken
1 week

Gratis

1,00 eur

Extra kosten per maningsbrief
Reserveren (per aanvraag)
IBL: Lenen bij een andere openbare bibliotheek (per
aanvraag)
IBL: Lenen bij een wetenschappelijke bibliotheek
IBL: Kopieën van een andere openbare bibliotheek (per
pagina)
IBL: Faxkopieën van een openbare bibliotheek (per
pagina)
Fotokopieën in onze bibliotheek van
bibliotheekmaterialen
Idem maar in kleur
Fotokopieën van niet-bibliotheekmaterialen
Idem maar in kleur
Afprint Internet (per pagina)
Verlies of zware beschadiging van een ontleend object
Beschadiging van een ontleend object
Beschadiging of verlies van tekstboekje of handleiding
Beschadiging van barcode
Huur usb-stick/week
Plastic tas

2,00 eur

1,00 euro
2,00 euro

0,60 eur
0,50 eur
1,20 eur

6,00 eur
0,10 met een min. van 1,20
0,20 met een min. van 1,20
0,05 eur
0.25 euro
0,25 eur
1,25 euro
0,05 eur
actuele handelswaarde + 2,00
eur
2,50 eur
2,50 eur
1,00 euro
0,50 eur
1,00 eur
0,20 eur

Het college stelt voor om deze tariefwijziging goed te keuren.
06
Sportdienst. Tarief voor seniorensport.
De seniorenraad organiseert in samenwerking met de sportdienst volgende sportactiviteiten voor de
Brakelse senioren (+55 jaar): wandelen, fietsen, petanque, BBB-Total Body, gym-omnisport en
zwemmen.
Het organiseren van de 3 laatst genoemde activiteiten brengen uiteraard de nodige lesgeverskosten
met zich mee, zo’n € 2.000 op jaarbasis.
En dan ook nog het aspect infrastructuur (verlichting, verwarming sporthal – zwembad).
Op dit ogenblik is de deelname aan al deze activiteiten nog steeds volledig gratis.
Gevolgen van dit gratis sporten zijn echter :
- geen inkomsten.
- geen constante deelnames bij het aantal effectief ingeschreven personen –
bijgevolg veel afwezigheden (bijvoorbeeld 40 inschrijvingen bij gymomnisport maar er komen slechts gemiddeld 12 mensen opdagen) wat het
moeilijk maakt voor de lesgevers om te werken rond bepaalde
sportinitiaties.
Vandaar het voorstel om voor het totaalpakket van seniorensportactiviteiten zoals zwemmen, BBBTotal Body en gym-omnisport het tarief van € 25/voor- of najaar of € 50/voor- en najaar zouden willen
hanteren. Een absoluut aanvaardbare prijs voor maanden sportaanbod.
De activiteiten petanque, wandelen en fietsen kunnen wel gratis blijven aangezien aan deze lessen
geen lesgevers- of infrastructuurkosten zijn verbonden.
Geen enkele gemeente of stad uit de regio en Vlaanderen biedt bovendien gratis seniorensport aan.
Het college stelt voor om deze tarifering goed te keuren.
Jeugd - Middenstand - Senioren
07
Adviesraden. GROS. Subsidiereglement Noord-Zuidverenigingen.
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Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het onwerp van subsidiereglement voor NoordZuidverenigingen goed te keuren.
Secretariaat
08
Patrimonium. Grondruil hoek Steenweg - Rameiveld. Principe.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het voorstel van grondruil goed te keuren, het
college opdracht te geven tot het verder uitwerken van deze procedure met inbegrip van het aanstellen
van een landmeter-expert met het oog op het opstellen van een raming; het aanstellen van een
notaris en akkoord te gaan met het delen van de kosten verbonden aan deze transactie.
Financiën
09
Meerjarenplan 2014/2019. Wijziging 2014-2019/5. Goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de voorliggende aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren.
Voor meer duiding hieromtrent wordt verwezen naar de strategische nota – beleidsnota – financiële
nota in het dossier.
10
Budgetwijziging 2015/2. Goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de budgetwijziging goed te keuren.
11
Budget 2016.Goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van budget 2016 goed te keuren.
Voor meer duiding hieromtrent wordt verwezen naar de strategische nota – beleidsnota – financiële
nota in het dossier.
12

Gemeentefinanciën. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.
Vaststelling.
Met de zesde staatshervorming bestaan de gemeentelijke opcentiemen uit een federaal en regionaal
deel.
Teneinde het gemeentelijk reglement hiermee in overeenstemming te brengen stelt het college van
burgemeester en schepenen het ontwerp van reglement goed te keuren.
13

Brandweer. Goedkeuring verdeelsleutel 2016 en exploitatie- en
investeringstoelage brandweer 2016.
Het budget van de brandweerzone BVLAR 2016 voorziet een exploitatietoelage van € 334.145 en een
investeringstoelage van € 79.667.
Deze toelagen zijn berekend op basis van het budget BVLAR 2016 en de geactualiseerde verdeelsleutel
van de brandweerzone.
Het college stelt voor de verdeelsleutel en de toelagen goed te keuren.
14
Lokale politie. Dotatie 2016.
In onderling overleg en op basis van het budget 2016 van de politiezone werd de exploitatietoelage
2016 ten laste van de gemeente Brakel vastgesteld op € 1.129.900. De investeringstoelage voor
recurrente investeringen werd vastgesteld op € 50.000. De meerwerken voor de kazerne werden ad €
200.000 werden reeds voorzien in 2015.
Het college stelt voor de toelagen 2016 goed te keuren.
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