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OPENBARE ZITTING
Secretariaat
01
Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algemene
Vergadering d.d. 17 december 2015 (2). Goedkeuring agenda en
bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een 2 de Buitengewone Algemene
Vergadering van IVLA op 17 december 2015, met volgende agenda :
Beleidsplan 2016
Begroting 2016
Het college stelt voor om het ontwerp van de statutenwijziging goed te keuren en de aangestelde
vertegenwoordiger en plaatsvervanger te mandateren om op de vergadering te handelen en te
beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad wordt genomen over de agendapunten van de
deze vergadering.
02

Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algemene
Vergadering d.d. 17 december 2015 (1 en 2). Aanstelling gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Het college stelt voor om schepen Hedwin De Clercq voor de vergaderingen van de Buitengewone
Algemene Vergadering van I.VL.A op 17 december 2015 aan te stellen als gemeentelijke
vertegenwoordiger.
03

Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone Algemene
Vergadering dd. 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 Fingem d.d. 10 december 2015 met volgende agenda :
1. Begroting 2016
2. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2016
3. Statutaire benoemingen
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. Fingem. Buitengewone Algemene
Vergadering dd. 10 december 2015. Aanstelling gemeentelijke
vertegenwoordigers.
De gemeente mag één vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, aanstellen voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van Fingem d.d. 10 december 2015.
Het college stelt voor om schepen Hedwin De Clercq aan te stellen als gemeentelijke
vertegenwoordiger en raadslid Mirella Limpens als plaatsvervanger.
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 van de deze
vergadering.
05

Samenwerkingsverbanden. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
Goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst.

1

Op 30 oktober 2015 werd door de Zoneraad een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de aangesloten steden en lokale besturen. De Zoneraad
vraagt dat de 13 aangesloten gemeenten, via hun gemeenteraad, deze overeenkomst eveneens goed
te keuren.
Het college stelt voor de overeenkomst goed te keuren.
06

Reglement betreffende gebruik gemeentelijke materialen door
verenigingen of particulieren.
Het college stelt voor het ontwerp van reglement betreffende het gebruik van gemeentelijke materialen
goed te keuren.
07
Gemeentepersoneel. Personeelsbehoeftenplan Actualisatie 1/2015.
Het personeelsbehoeftenplan omvat o.a. onderstaande aanpassingen:
Algemeen :
alle contingentgesco-functies worden opgenomen in het contractueel kader.
De projectgesco-functies (IBO) blijven voorlopig behouden in afwachting van een wijziging in de
regelgeving terzake die de komende maanden/jaren verwacht wordt.
1. Secretariaat en personeelsdienst
De functie van administratief medewerker dat uitdovend voorzien was, mag worden geschrapt
aangezien de titularis ondertussen effectief met pensioen is. Hierdoor verdwijnt tevens de blokkering
van de functie van stafmedewerker.
2. Poetsdienst – sportdienst
Naar aanleiding van de pensionering van een halftijdse statutaire technisch beambte schoonmaak,
wordt deze halftijdse functie niet langer statutair voorzien maar verder op contractuele basis ingevuld.
3. Containerpark
Momenteel is 1 statutair technisch assistent van de dienst openbare werken herplaatst in de dienst
containerpark. Het organogram wordt aan deze huidige toestand aangepast.
4. Dienst openbare werken
De functiebenaming technisch beambte – chauffeur wordt gewijzigd in technisch beambte buschauffeur
wat beter aansluit bij het takenpakket verbonden aan deze functie.
5. IBO
De coördinator IBO wordt naar de toekomst toe statutair voorzien in plaats van contractueel. Hierdoor
worden alle leidinggevende functies binnen het bestuur statutair ingevuld. Deze functie zal via een
interne mobiliteitsprocedure worden ingevuld.
6. Sportdienst
In het zwembad is momenteel een statutaire uitdovende functie van zwembadbeheerder voorzien.
Deze uitdovende functie blokkeerde de statutaire functie van administratief hoofdmedewerker sport
(C4-C5).
De functie van administratief hoofdmedewerker die ook een leidinggevende opdracht had wordt nu
vervangen door de administratieve/technische functie van zwembadverantwoordelijk (C1-C3) in
contractueel verband. Het is de bedoeling dat de nieuwe functie de administratieve taken verder zal
ten harte nemen ten behoeve van het zwembad en tevens zal instaan voor het technisch onderhoud
binnen het zwembad.
7. Bibliotheek
De wep+-functie (administratief assistent D1-D3) verdwijnt gelet op de stopzetting van het wep+
systeem.
De wijzigingen (2-8) betekenen in hun totaliteit geen meerkost. De beperkte meerkost van punt 6
(maximaal ongeveer 4.000 euro) wordt ruim gecompenseerd door de lagere kost ten gevolge van punt
3, 7 en 8.
Het college stelt voor het ontwerp van personeelsbehoeftenplan goed te keuren.
Milieu
08

Subsidiereglement voor de aanleg van Individuele Behandeling van
Afvalwater (IBA).
Het college stelt voor het ontwerp van subsidiereglement betreffende de aanleg van Individuele
Behandeling van Afvalwater (IBA) goed te keuren.
Openbare Werken - Mobiliteit
09
Drinkwaternet. Aanpassingswerken Marktplein en omgeving.
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Goedkeuring.
Naar aanleiding van de dorpskernvernieuwing te Nederbrakel stelt Farys voor het oude
drinkwaterdistributienet aan te passen. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op
244.331,00€.
Het College stelt voor het voorstel van Farys goed te keuren.
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Drinkwaternet. Aanpassingswerken Kuiterlos. Goedkeuring.
Naar aanleiding van de riolerings- en wegeniswerken te Kuiterlos stelt Farys voor het
drinkwaterdistributienet aan te passen. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op
62.623,0€.
Het College stelt voor het voorstel van Farys goed te keuren.
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Eandis. Offerte vervangen bestaande armaturen door LED-armaturen
St.-Pieterswijk.
In het kader van het Masterplan Openbare Verlichting heeft Eandis een voorstel uitgewerkt ter
vervanging van de bestaande openbare verlichting door nieuwe palen en armaturen met LED
verlichting. De totale kostprijs wordt geraamd op 20.256,67€.
Het College stelt voor de vervanging van de openbare verlichting goed te keuren.
12

Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Goedkeuring
(gewijzigde) overeenkomsten.
Het College stelt voor de vrijwillige (verkoops)overeenkomsten goed te keuren.
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Dorpskernvernieuwing. Openbare verlichting. Offerte Eandis.
Naar aanleiding van de dorpskernvernieuwing te Nederbrakel en in kader van het Masterplan Openbare
Verlichting heeft Eandis een voorstel uitgewerkt voor nieuwe openbare verlichting. De totale kostprijs
van de nieuwe openbare verlichting wordt geraamd op 196.524,88€.
Het College stelt voor het voorstel voor de nieuwe openbare verlichting goed te keuren.
14

Dorpskernvernieuwing. Uitvoeren van omgevings-, riolerings- en
beplantingwerken in het kader van de herinrichting van de publieke
ruimte in de dorpskern van de gemeente Brakel - Fase 1.
Aanbestedingsdossier met bijhorende plannen.
Een bestek omtrent de omgevings-, riolerings- en beplantingswerken voor de dorpskernvernieuwing te
Nederbrakel werd opgemaakt. De raming van het gemeentelijke aandeel bedraagt 1.684.280,22€ incl.
BTW.
Het College stelt voor het bestek goed te keuren.
Secretariaat
15
Punt toegevoegd door raadslid L. Bauwens: Terbeschikkingstelling van
brandblusapparaten op de Kerstmarkt 2015.
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