TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD VRIJDAG 30 OKTOBER 2015
OPENBARE ZITTING
Secretariaat
01
Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Bijzondere Algemene Vergadering dd
1 december 2015. Goedkeuring agenda en wijziging statuten.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van IGS
d.d. 1 december 2015 met volgende agenda :
- Wijziging statuten
- Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 2/06/2015
- Activiteiten en strategie
- Begroting 2016
- Wijziging samenstelling Raad van Bestuur
Het college stelt voor om de agendapunten goed te keuren.
02

Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Bijzondere Algemene Vergadering dd
1 december 2015. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen
mandaat.
De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Algemene Vergadering van de IGS
Westlede d.d. 1 december 2015.
Het college stelt voor om raadslid Pascal Machtelinckx aan te stellen als gemeentelijke
vertegenwoordiger.
De aangestelde vertegenwoordiger zal gemandateerd worden om te handelen en te beslissen conform
het besluit dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten.
03

Samenwerkingsverbanden. Intergem. Buitengewone Algemene Vergadering d.d.
10 december 2015. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van de Intercommunale Intergem d.d. 10 december 2015 met volgende agenda :
1. Voorstel verschuiven statutaire einddatum tot 9 november 2019.
2. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders
3. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets,
4. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder
door VREG.
5. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.
6. Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging.
7. Statutaire benoemingen.
8. Statutaire mededelingen.
Het college stelt voor om de agendapunten goed te keuren en de gemeentelijke vertegenwoordiger te
mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad zal worden
genomen over de agendapunten.
04

Samenwerkingsverbanden. Cipal. Buitengewone Algemene vergadering 11
december 2015 en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van CIPAL d.d. 11 december 2015, met volgende agenda :
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
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2.

Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie)
3.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
4.
Rondvraag
5.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Het college stelt voor om :
de agenda goed te keuren
de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het
besluit dat door de gemeenteraad zal worden genomen over de agendapunten van de deze
vergadering
05

Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algmene Vergadering d.d. 17
december 2015. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van I.VL.A d.d. 17 december 2015, met volgende agenda :
Statutenwijziging
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
06

Samenwerkingsverbanden. vzw Provinciale brandweerschool Oost-Vlaanderen.
Buitengewone Algemene Ledenvergadering dd. 17 november 2015. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van de vzw Provinciale Brandweerschool d.d. 17 november 2015, met volgende agenda :
de buitengewone algemene vergadering :
o verslag Raad van bestuur
o beslissing ontbinding vzw Provinciale Brandweerschool
o jaarrekening en balans – toestand op 1/11/2015
o verslag verificateur
o jaarrekening en balans per 1/11/2015 – kwijting
o beslissing inzake vereffening
o volmachten tot het inrichten van de formaliteiten inzake neerleggingen en publicaties
Het college stelt voor om :
de agenda goed te keuren
in te stemmen met de ontbinding van de vzw
de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het
besluit dat door de gemeenteraad zal worden genomen over de agendapunten van de deze
vergadering
07

Huishoudelijk reglement initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO)
Brakel/Horebeke.
Het college stelt voor het huidige huishoudelijke reglement op te heffen en te vervangen door
voorliggend ontwerp.
Openbare Werken - Mobiliteit
08
Gebouwen. Sporthal De Rijdt. Herstel lift volgens art. 157 gemeentedecreet.
Het college van burgemeester en schepenen heeft dd. 12 oktober 2015 overeenkomstig artikel 157 van
het Gemeentedecreet de herstelling van de lift in sporthal De Rijdt goedgekeurd.
De gemeenteraad dient hiervan onverwijld op de hoogte te worden gebracht.
09
Rioleringsproject Sassegembeek. Aangepast voorontwerpdossier.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het aangepast ontwerpdossier goed te keuren.
10
Rioleringsproject Schuddewee. Aangepast voorontwerpdossier.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het aangepast ontwerpdossier goed te keuren.
11
Verkavelingsaanvraag op naam van NV Bouw Francis Bostoen, Koninginnelaan
2-3, 9031 Drongen voor gronden gelegen te Kasteelstraat 49-51 en
Spoorwegstraat 6 (Brakel, 1e afd., B 675D2, A 499a, A 501A2, A 501y, A 515N,
A 500a, A 506B, A 508Z3, A deel van 515R en deel van 515M. Beslissing
omtrent de wegenis.
Het college van burgemeester stelt voor het voorstel van overname van de voorgestelde ruimte in het
openbaar domein goed te keuren.
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