TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD WOENSDAG 2 MEI 2018
OPENBARE ZITTING
Vrije Tijd en Communicatie
01
Sport. Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen 2018-2019;
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van subsidiereglement goed te keuren.
Secretariaat
02

Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Invoeren tonnagebeperking op het grondgebied
Brakel.
In de Gelategemstraat heeft stad Geraardsbergen op hun grondgebied een tonnagebeperking van 7,5 ton
ingevoerd. Stad Geraardsbergen vraagt om eveneens een tonnagebeperking in te voeren op het grondgebied
Brakel.
Het college stelt voor om een tonnagebeperking van 7,5 ton in te voeren in de Gelategemstraat.
03

Integratie gemeente - OCMW. Delegatie handtekeningbevoegdheid overeenkomstig art.
184 Gemeentedecreet.
Overeenkomstig art. 184 kan de gemeentesecretaris / algemeen directeur zijn bevoegdheid tot ondertekening
opdragen aan één of meer personeelsleden van de gemeente.
Op 19 maart 2018 werd deze bevoegdheid opgedragen aan de adjunct-algemeen directeur.
De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens zijn eerstvolgende vergadering.
04

Samenwerkingsverbanden. Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Jaarverslag en -rekening
2017.
De jaarrekening heeft een overschot van 5.668,43 euro.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 goed te
keuren.
05
Samenwerkingsverbanden. Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Actieplan en begroting 2018.
Geplande activiteiten voor 2018 zijn: boekenbeurs, poëzieleesgroep, kinder- en jeugdjury, boekstart,
lezingenreeks, vorming voor het publiek, vorming voor het personeel, promotiemateriaal, e-boeken en tablets.
Het budget wordt in evenwicht afgesloten.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het actieplan 2018 en de begroting 2018 goed te keuren.
06

Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 5
juni 2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de
Intercommunale Westlede d.d. 5 juni 2018, met volgende agenda :
1. Wijziging statuten:
Aanpassing Decreet op de uittreding van de provincies
Aanpassing Decreet over het lokaal bestuur
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. Het college stelt voor om de aangestelde vertegenwoordiger
(Marc De Pessemier, aangesteld tot einde legislatuur) te mandateren om te handelen en te beslissen conform het
besluit dat door de gemeenteraad wordt genomen.
07

Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Algemene Vergadering d.d. 5 juni 2018.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Intercommunale
Westlede d.d. 5 juni 2018, met volgende agenda :
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 05/12/2017;
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2017;

1

3.
4.
5.
6.

Verslag Commissaris-Revisor;
Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor;
Werkingsverslag 2017;
Ontslag en benoeming bestuurders;

Het college stelt voor om de agenda goed te keuren en de aangestelde vertegenwoordiger (Marc De Pessemier,
aangesteld tot einde legislatuur) te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de
gemeenteraad wordt genomen.
08

Samenwerkingsverbanden. INTERGEM. Algemene vergadering tevens jaarvergadering dd.
21 juni 2018. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering
van Intergem d.d. 21 juni 2018, met volgende agenda :
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Intergem, zijnde 9
november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Intergem van 1 april 2019 tot 29 maart
2037 met o.m.
goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
3. Statutenwijzigingen:
3.1.
Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van
activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
3.2.
Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
4. Inkanteling van deel Fingem – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke
akte vast te stellen.
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met
naamswijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Intergem in de nieuwe
werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017.
8. Goedkeuring van de jaarrekening Intergem afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
9. Kennisneming verslagen Fingem van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.
10. Goedkeuring van de jaarrekening Fingem afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris Intergem met betrekking tot het boekjaar 2017.
12. Statutaire benoemingen.
13. Statutaire mededelingen.
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren en de aangestelde vertegenwoordiger (dhr. Marc De
Pessemier, plaatsvervanger: schepen Hedwin De Clercq) te mandateren om te handelen en te beslissen conform
het besluit dat door de gemeenteraad wordt genomen.
09

Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 13 juni 2018.
Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van SOLVA d.d. 13 juni
2018, met volgende agenda :
1. Samenstelling van het bureau.
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017.
3. Jaarrekening per 31 december 2017.
4. Verslag van de Commissaris.
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2017.
6. Vernieuwing mandaat Commissaris.
7. Statutenwijziging SOLVA : ontwerpen tot wijziging.
7.1. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging loskoppeling vast kapitaal van specifieke aandelen.
7.2. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging omzetting vast kapitaal naar
variabel kapitaal.
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
10

Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 13 juni 2018. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Algemene Vergadering van SOLVA d.d. 13 juni
2018.
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Het college stelt voor om raadslid M.-J. De Temmerman aan te stellen als effectieve gemeentelijke
vertegenwoordiger en raadslid M. Saeytijdt als plaatsvervanger en te mandateren om te handelen en te beslissen
conform het besluit dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze
vergadering.
11
Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Ontwerp statutenwijziging.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het voorgestelde ontwerp van de statutenwijziging van
SOLVA goed te keuren.
Openbare Werken - Mobiliteit
12
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Goedkeuring vrijwillige overeenkomsten.
Inneming 27 (koop + uitwinningsschade + terreinbeschrijving).
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van overeenkomst goed te keuren.
13

Patrimonium. Erfpacht tussen gemeente Brakel en vereniging Broeders van onze Lieve
Vrouw van de Kluizenaar betreffende het perceel te Brakel, 1ste afdeling, sectie A nr.
673V. Ontwerpakte.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren.
14

Patrimonium. Schenking van een kapel (Kapel van de 5 linden) op de hoek
Heksteelstraat / Poorterij en kadastraal gekend als perceel 5de afdeling, sectie A nr.
550B. Ontwerpakte.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren.
Milieu
15

Gemeentelijk recreatiedomein. Ruiming en oeverversteviging. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
In het kader van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen en de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant wenst het college van burgemeester en schepenen in te zetten op een duurzamer
wagenpark.
Hiervoor stelt het college van burgemeester en schepenen voor om 2 voertuigen van de gemeentelijke
administratie te vervangen door elektrische voertuigen.
Gelet op het raamcontract van Eandis stelt het college van burgemeester en schepenen voor om hierop in te
tekenen en over te gaan tot de aankoop van 2 Hyundai Ioniq EV – Premium ter waarde van elk 31.637,22 euro
(incl. BTW).
Nadat de budgetten beschikbaar zijn stelt het college de gemeenteraad voor om het college te belasten met de
verdere afhandeling van de aankoop van deze 2 elektrische voertuigen.
16
Buurtweg 22 te Brakel (Michelbeke). Advies inzake afschaffing.
Bij de verdere ontwikkeling van de verkaveling Hovendaal werd vastgesteld dat er op de Atlas der Buurtwegen een
3-tal buurtwegen de verkaveling kruisen waar thans al woningen zijn ontwikkeld en in de toekomst er nog
ontwikkeld worden.
In overleg met de dienst mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen werd beslist om deze buurtwegen
dan ook af te schaffen en bij de opmaak van het trage wegenplan Michelbeke (voorzien voor 2018) rekening te
houden met de ontsluiting van de verkaveling naar diverse richtingen.
De gemeenteraad deed een voorlopige vaststelling van de afschaffing van de buurtweg 22 om voornoemde reden.
Tijdens het openbaar onderzoek van 2 maart 2018 tot en met 4 april 2018 werden noch mondelinge noch
schriftelijke bezwaarschriften ingediend.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor een gunstig advies te verlenen aan de Bestendige
Deputatie om een afschaffing van buurtweg 22 te bekomen
17
Buurtweg 27 te Brakel (Michelbeke). Advies inzake afschaffing.
Bij de verdere ontwikkeling van de verkaveling Hovendaal werd vastgesteld dat er op de Atlas der Buurtwegen een
3-tal buurtwegen de verkaveling kruisen waar thans al woningen zijn ontwikkeld en in de toekomst er nog
ontwikkeld worden.
In overleg met de dienst mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen werd beslist om deze buurtwegen
dan ook af te schaffen en bij de opmaak van het trage wegenplan Michelbeke (voorzien voor 2018) rekening te
houden met de ontsluiting van de verkaveling naar diverse richtingen.
De gemeenteraad deed een voorlopige vaststelling van de afschaffing van de buurtweg 27 om voornoemde reden.
Tijdens het openbaar onderzoek van 2 maart 2018 tot en met 4 april 2018 werden noch mondelinge noch
schriftelijke bezwaarschriften ingediend.

3

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor een gunstig advies te verlenen aan de Bestendige
Deputatie om een afschaffing van buurtweg 27 te bekomen
18
Buurtweg 30 te Brakel (Michelbeke). Advies inzake afschaffing.
Bij de verdere ontwikkeling van de verkaveling Hovendaal werd vastgesteld dat er op de Atlas der Buurtwegen een
3-tal buurtwegen de verkaveling kruisen waar thans al woningen zijn ontwikkeld en in de toekomst er nog
ontwikkeld worden.
In overleg met de dienst mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen werd beslist om deze buurtwegen
dan ook af te schaffen en bij de opmaak van het trage wegenplan Michelbeke (voorzien voor 2018) rekening te
houden met de ontsluiting van de verkaveling naar diverse richtingen.
De gemeenteraad deed een voorlopige vaststelling van de afschaffing van de buurtweg 30 om voornoemde reden.
Tijdens het openbaar onderzoek van 2 maart 2018 tot en met 4 april 2018 werden noch mondelinge noch
schriftelijke bezwaarschriften ingediend.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor een gunstig advies te verlenen aan de Bestendige
Deputatie om een afschaffing van buurtweg 30 te bekomen
19
Buurtweg 65 te Brakel (Zegelsem). Voorlopige vaststelling afschaffing.
De aanvragers dienen in het kader van de verbouwing van hun woning een aanvraag in voor het afschaffen van
buurtweg 65 te Brakel (Zegelsem).
De gemeenteraad dient deze afschaffing voorlopig vast te stellen. Nadien volgt een openbaar onderzoek van 30
dagen. Na het openbaar onderzoek dient de gemeenteraad een advies te formuleren naar de Bestendige
Deputatie.
Financiën
20
Financiën. Aanpassing 11 van het meerjarenplan 2014-2019.
Voor meer toelichting wordt verwezen naar de strategische nota / beleidsnota in de stukken.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aanpassing goed te keuren.
21
Financiën. Budgetwijziging 2018-1.
Voor de inhoudelijke bespreking wordt verwezen naar de strategisch nota / beleidsnota in de documenten.
Het college stelt voor budgetwijziging 2018/1 goed te keuren.
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