TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD maandag 22 juni 2015
OPENBARE ZITTING
Secretariaat
01
Adviesraden. Gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking.
Oprichting.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van huishoudelijk reglement
betreffende de oprichting van de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking goed te
keuren.
Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie
02
Adviesraden. Sportraad. Jaarverslag 2014.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag 2014 op
naam van de gemeentelijke sportraad.
Openbare Werken - Mobiliteit
03
Gebouwen. Pastorij te (ex-)Zegelsem. Opmaken schattingsverslag via erkende
landmeter-expert.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het besluit dd. 16 september 2013 op naam van
de gemeenteraad betreffende “Gebouwen. Pastorij te (ex-) Zegelsem. Verkoop.” op te heffen en
voornoemde pastorij:
1° te verkopen via een openbare verkoop
2° een door de FOD Economie erkende landmeter-expert door het college van burgemeester en
schepenen te laten aanstellen met het oog op het maken van een schattingsverslag
3° het college mandaat te geven tot het verder voeren van de administratieve procedure
Secretariaat
04
Gemeentelijke sporthal. Huishoudelijk reglement.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van huishoudelijk reglement voor
de gemeentelijke sporthal goed te keuren met het oog op de organisatie van het project “Multimove”.
05
Retributie op kermissen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het besluit dd. 18 december 2006 en 26 juni
2007 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Retributie op kermissen” op te heffen en
voorliggend voorstel goed te keuren waarin de tarieven worden verfijnd in functie van de kermissen te
Nederbrakel en de kermissen in de andere deelgemeenten.
Ruimtelijke Ordening
06
Rooilijnplan Fayte dd. 30/09/1986. Opheffing.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het rooilijnplan “Fayte”, goedgekeurd dd. 30
september 1986 op te heffen.
07
Rooilijnplan H. De Coenestraat dd. 22/03/1973. Opheffing.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het rooilijnplan “H; De Coenestraat”,
goedgekeurd dd. 22 maart 1973 op te heffen.
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Secretariaat
08
Toekomstvisie kerken Brakel.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de nota “Toekomstvisie kerken Brakel” goed te
keuren.
09

Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene vergadering d.d. 30 juni 2015.
Goedkeuring agenda.
Het college stelt voor de punten van de agenda van de Algemene Vergadering I.VL.A. d.d. 30 juni
2015, zijnde :
1.Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van Dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2014.
2.Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014.
3.De overgedragen winst van 699.955,42 € uit te keren als dividend, dit dividend echter niet
werkelijk uit te betalen, de vordering aldus gecreëerd en die de gemeenten verkrijgen op I.VL.A.
aan te rekenen op de vordering die I.VL.A. heeft op de gemeenten uit hoofde van het niet
opgevraagd kapitaal;
4.Het niet opgevraagd kapitaal (schuldvordering van I.VL.A. t.o.v. de gemeenten) aldus te
verminderen met het bedrag van de overgedragen winst.
5.De winst van het boekjaar 2014 uit te keren als dividend, het dividend echter niet uit te betalen
doch het niet opgevraagd kapitaal met dit bedrag te verminderen;
6.Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor.
7.Aanduiding kandidaat bestuurder - Ronse - Abderrahim Lahlali.
8.Aanduiding lid met raadgevende stem - Ronse - Bjorn Bordon
goed te keuren
10

Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene vergadering d.d. 30 juni 2015.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Het college stelt voor om raadslid Marc De Pessemier aan te stellen als gemeentelijke
vertegenwoordiger tot einde huidige legislatuur.
11

Samenwerkingsverbanden. TMVW.
- Algemene Jaarvergadering ICT TMVW cvba dd 29 juni 2015. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
- Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC "statutenwijziging onder
voorbehoud van splitsing" dd 29 juni 2015. Goedkeuring agenda en bepalen
mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
- Buitengewone Algemene Jaarvergadering TMVW IC "splitsing" dd 29 juni 2015.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
- Bijzondere Algemene Jaarvergadering TMVW ISV dd 29 juni 2015.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Het college stelt voor:
- om het raadsbesluit d.d. 11 mei 2015 betreffende de goedkeuring van de statutenwijziging van
TMVW in te trekken en te vervangen door de niet-goedkeuring van de statutenwijziging.
- goedkeuring te hechten aan volgende punten van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering “Statutenwijziging IC TMVW onder voorbehoud van splitsing” van 29 juni 2015:
1.
Voorstel van statutenwijziging van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet
van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
2.
Bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in
het kader van voormelde statutenwijziging;
3.
Bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het
statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging;
4.
Bijzonder verslag van de commissaris-revisor in verband met de wijziging van het statutair doel
in het kader van de voormelde statutenwijziging;
6.
Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen met uitzondering van
de commissaris-revisor;
7.
Uitvoeringsvolmacht.
- geen goedkeuring te verlenen aan punt van 5 van voormelde dagorde
5.
Omvorming van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreeet van

2

06 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikels-gewijze
aanpassing van de statuten van TMVW conform het voorstel tot statuten-wijziging, inclusief de
wijziging van het statutair doel.
De niet-goedkeuring heeft specifiek betrekking op de voorziene schrapping van de bepalingen
aangaande de uitkering van de periodieke vergoeding in artikel 11, d en de bepalingen aangaande de
uitkering van een dividend in artikel 65 van de oorspronkelijke statuten van IC TMVW, zoals
goedgekeurd door de algemene vergadering van 22 juni 2012.
- goedkeuring te verlenen aan volgende punten van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering “Partiële splitsing IC TMVW” van 29 juni 2015 :
1.
Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële
splitsing)
van TMVW;
2.
Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
3.
Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
4.
Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor inzake de met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
5.
Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde
verrichting
(partiële splitsing) van TMVW;
6.
Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR;
7.
Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS;
8.
Schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten
gevolge van
de partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of
technische uitsluiting ten belope van voormelde aandelen);
9.
Uitvoeringsvolmacht;
- goedkeuring te verlenen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVW ISV van
29 juni 2015 :
1.
Actualisering van bijlagen 1 en 2 van de statuten, ingevolge diverse toetredingen en
uitbreiding van toetredingen;
2.
Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités;
3.
Aanstelling bestuurders;
4.
Goedkeuring vergoedingen.
- goedkeuring te verlenen aan volgende punten van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering TMVS ISV van 29 juni 2015 :
1.
Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 van de statuten, ingevolge diverse toetredingen en
uitbreiding van toetredingen;
2.
Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités;
3.
Aanstelling bestuurders;
4.
Goedkeuring vergoedingen.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde buitengewone algemene
vergaderingen van 29 juni 2015, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen door de gemeenteraad.
12

Punt toegevoegd door raadslid K. Wattez overeenkomstig art. 22
Gemeentedecreet “Hartveilige Brakelse sportterreinen”.
Het punt wordt toegelicht door raadslid K. Wattez.
BESLOTEN ZITTING
13
Gemeentepersoneel. Dienst stedenbouw. Aanwijzen van stedenbouwkundig
ambtenaar (A1a - A3a).
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting 20 april 2015 een stedenbouwkundige
ambtenaar aangesteld, voltijds in contractueel verband.
De gemeenteraad dient het betrokken personeelslid alle bevoegdheden verbonden aan de functie van
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar toe te kennen.
Het college stelt voor om die bevoegdheden toe te kennen.
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