Zitting van de Gemeenteraad van 2 juni 2014
Aanwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
Fractieleider N. Morreels dient raadslid C. D’Haeyer te verontschuldigen.
De raadsleden beslissen unaniem bij hoogdringendheid volgend punt toe te voegen aan de dagorde:
26/1 Samenwerkingsverbanden. Water-link. Jaarvergadering 20 juni 2014. Goedkeuring agenda.
26/2 Industriegrond. Verkoop gebouw 44. Openbare verkoop – toewijs onder opschortende voorwaarde.
26/3 Provinciale brandweerschool. Algemene ledenvergadering dd. 25 juni 2014. Goedkeuring agenda.
26/4 Provinciale brandweerschool. Algemene ledenvergadering dd. 25 juni 2014. Aanstelling gemeentelijke
vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Openbare zitting:
Milieu
01
Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark.
Fractieleider N. Morreels legt namens zijn fractie een stemverklaring af en verwijst hieromtrent naar het standpunt
ingenomen op een vorige gemeenteraad betreffende voornoemd onderwerp.
Met 14 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck,
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.
De Temmerman, M. Limpens en 8 onthoudingen vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, L.
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt het ontwerp van belastingreglement op de
inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen op het
gemeentelijk containerpark goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Openbare Werken - Mobiliteit
02
Herstel betonvakken. Raamovereenkomst. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Met eenparigheid van stemmen wordt de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de raamovereenkomst
herstel betonvakken goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
03
Mobiliteitsplan.Verbreden en verdiepen. Vaststelling.
Fractieleider N. Morreels legt een stemverklaring af namens zijn fractie gebaseerd op het gegeven dat:
1° de provinciale auditcommissie de gemeente dient mee te delen dat voornoemd dossier nog niet vastgesteld was
door de gemeenteraad
2° de gemeentelijke begeleidingscommissie zich hierover niet heeft kunnen uitspreken en bij uitbreiding de voorbije
maanden niet is samengeroepen
Raadslid K. Wattez stelt dat er nood is aan het meer regelmatig bijeenroepen van de gemeentelijke
begeleidingscommissie waarop schepen J. Thomas stelt dat een bijeenkomst voor de vakantieperiode zal gebeuren.
Fractieleider J. Haegeman stelt de kritiek op het niet-samenkomen van de gemeentelijke begeleidingscommissie te
delen.
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck,
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.
De Temmerman, M. Limpens, , J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, L. Braeckman, K. Wattez wordt de verbreding en verdieping van het
mobiliteitsplan goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
04
Patrimonium. Voorstel Kadaster om perceel Ronsesestraat Sie. C 455b in te lijven bij
openbaar domein.
Met éénparigheid van stemmen wordt het voorstel op naam van de FOD Financiën om het perceel langsheen de
Ronsesestraat, sectie C, nr(s). 455b in te lijven bij het openbaar domein goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
05
Water-Link. Herstelling brug Lobe / Trimpont. Meetstaat met raming.
Met eenparigheid van stemmen wordt de meetstaat met raming betreffende de herstelling van de brug tussen Lobe
en Trimpont goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Ruimtelijke Ordening
06
Aanvraag verkavelingsvergunning voor het verkavelen van het terrein gelegen te
Brakel/Michelbeke - 5 de afdeling, sie A, nrs. 465 F2, 469S, 479B, 480D: verkaveling met
wegenis, 10 kavels voor half-open bebouwing en 6 kavels voor open bebouwing.
Beslissing over wegenis.
Fractieleider N. Morreels trekt de aandacht op het feit dat voorliggend dossier niet werd besproken in de schoot van
de Gecoro.
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck,
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 nee-stemmen vanwege de raadsleden
N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, L. Braeckman, K. Wattez, wordt de overname van de wegenis binnen het kader
van de aanvraag tot verkavelingsvergunning goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
07
Aanvraag verkavelingsvergunning voor het verkavelen van het terrein gelegen te
Brakel/Michelbeke - 5 de afdeling, sie B, nrs. 285 B, 286 P, 286 N: verkaveling met

wegenis, 10 kavels. Beslissing over wegenis.
Met eenparigheid van stemmen wordt de overname van wegenis naar aanleiding van voorliggende aanvraag tot
verkavelingsvergunning goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
08
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 2 functies van brandweerman.
Met eenparigheid van stemmen wordt het open verklaren van twee functies van brandweerman goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
09
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 2 functies van korporaal.
Met eenparigheid van stemmen wordt het open verklaren van twee functies van korporaal goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
10
Gemeentepersoneel. Aanpassing personeelsbehoeftenplan (actualisatie 1/2014).
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck,
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.
De Temmerman, M. Limpens, , J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez wordt de actualisatie 1/2014
van het personeelsbehoeftenplan goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgeven stem uit.
11
Gemeentepersoneel. Rechtspositieregeling. Aanpassing nummer 1/2014.
Met eenparigheid van stemmen wordt aanpassing 1/2004 van de rechtspositieregeling goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
12
Samenwerkingsverbanden I.VL.A. Jaarvergadering d.d. 26 juni 2014. Goedkeuring
agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
jaarvergadering dd. 26 juni 2014 op naam van IVLA goed te keuren.
13
Samenwerkingsverbanden I.VL.A. Jaarvergadering d.d. 26 juni 2014. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Raadslid L. Bauwens trekt de aandacht op het standpunt van de NVA-fractie rond gelijkaardige aanstellingen in het
recente verleden.
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M. De Pessemier aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor
de jaarvergadering dd. 26 juni 2014 van IVLA.
14
Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 13 juni 2014. Goedkeuring
agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering dd. 13 juni 2014 van CIPAL goed te keuren.
15
Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 13 juni 2014. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt schepen H. De Clercq aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering dd. 13 juni 2014 van CIPAL.
16
Samenwerkingsverbanden. Gemeentelijke Holding. Algemene vergadering d.d. 27 juni
2014. Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering dd. 27 juni 2014 van de Gemeentelijke Holding goed te keuren.
17
Samenwerkingsverbanden. Gemeentelijke Holding. Algemene vergadering dd. 27 juni
2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en bepalen
mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt schepen J. Thomas aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering dd. 27 juni 2014 van de Gemeentelijke Holding.
18
Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering dd. 19 juni 2014 van Intergem goed te keuren.
19
Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden raadslid M. De Pessemier en raadslid M. Limpens (plaatsvervanger)
aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergadering dd. 19 juni 2014 van Intergem.
20
Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 23 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering dd. 23 juni 2014 goed te keuren.
21
Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 23 juni 2014. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M.-J. De Temmerman aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering dd. 23 juni 2014 van Solva.
22
Samenwerkingsverbanden. SG Vlaard. Verlenging overeenkomst 2014-2020.
Met eenparigheid van stemmen wordt het verlengen van de overeenkomst betreffende SG Vlaard voor de periode
2014-2020 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
23
Samenwerkingsverbanden. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Algemene
vergadering d.d. 12 juni 2014. Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering dd. 12 juni van de VVSG goed te keuren.
24
Samenwerkingsverbanden. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Algemene
vergadering d.d. 12 juni 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen
mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M. De Pessemier aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering dd. 12 juni 2014 van de VVSG.
25
Samenwerkingsverbanden.Fingem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering dd. 19 juni 2014 van FINGEM goed te keuren.

26

Samenwerkingsverbanden.Fingem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden schepen H. Declercq en raadslid M. Limpens (plaatsvervanger) aangesteld als
gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergadering dd. 19 juni 2014 van FINGEM.
26/1
Samenwerkingsverbanden. Water-link. Jaarvergadering 20 juni 2014.Goedkeuring
agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
jaarvergadering dd. 20 juni 2014 van Water-link goed te keuren.
26/2
Industriegrond. Verkoop gebouw 44. Openbare verkoop - toewijs onder opschortende
voorwaarde.
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist af te zien van het recht op voorkoop voor het gebouw te Industrielaan
44, momenteel toegewezen voor een bedrag van 440.000 euro, of enig hoger bod.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
26/3
Provinciale brandweerschool. Algemene ledenvergadering d.d. 25 juni 2014. Goedkeuring
agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene ledenvergadering dd. 25 juni 2014 van de provinciale brandweerschool.
26/4
Provinciale brandweerschool. Algemene vergadering d.d. 25 juni 2014. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt fratieleider P. Vanderstuyf aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering dd. 25 juni 2014 van de provinciale brandweerschool.
Hierop worden mondelinge vragen gesteld:
Franctieleider N. Morreels stelt een vraag betreffende het kunnen ontvangen van een overzicht van de timing van de
resterende gemeenteraden in 2014.
Raadslid. Y. Beeckman stelt een vraag betreffende de mogelijkheid burgers vrij te stellen van het gebruik van de
Europese parkeerkaart in de blauwe zone te Nederbrakel op het moment dat in de directe omgeving wegeniswerken
aan de gang zijn.
Besloten zitting:
27
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman.
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorgestelde kandidaat aangesteld als stagiair-brandweerman.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
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Alexander De Croo - Voorzitter
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Dagorde: Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen op het gemeentelijk
containerpark.
Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en
gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen;
Gelet op de omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen inzake
gemeentelijke fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 28 april 1993, houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (VLAREM II);
Gelet op het reglement gemeentelijk containerpark d.d. 14 april 2014;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 april 2014;

Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT:
Artikel 1.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2014;
Artikel 2 – doel.
Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en
daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en Klein Gevaarlijk Afval (K.G.A.) mogelijk te maken met het oog op maximale
recyclage van deze stoffen.
Artikel 3 – ligging.
Het containerpark van de gemeente Brakel is gelegen te ex-Nederbrakel, Industrielaan 5 te Brakel.
Artikel 4 – toegankelijkheid - belastingplichtige.
§1 Het containerpark is toegankelijk voor:
* diegene die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister van Brakel;
* voor hen die belastingen betalen op tweede verblijven voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen van
particuliere oorsprong in Brakel;
* personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister in Brakel en die een woning
te Brakel hebben gekocht of gehuurd;
* voor instellingen gelinkt aan overheden en schoolinstellingen via een toegangsbadge;
§2 De afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo's mogen niet afkomstig zijn van hun zelfstandige- of
bedrijfsactiviteiten behalve voor papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas, textiel, luiers en herbruikbare
materialen;
§3 de toegang tot het containerpark wordt beperkt tot éénmaal per dag met de maximale aangevoerde nettovracht
volgens artikel 8 van dit reglement; ieder gezin heeft de mogelijkheid om 2x per jaar 2x per dag naar het
containerpark te gaan;
§4 buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen, vreemd aan de dienst. Op zon -en
feestdagen is het containerpark gesloten evenals op dagen die door het Schepencollege nog kunnen worden
vastgelegd.
§5 het containerpark is enkel toegankelijk met bedrijfsvoertuigen voor het aanleveren van afvalstoffen die niet gelinkt
zijn aan de activiteit van het bedrijf.
Artikel 5 – openingsuren.
§1 Tijdens de" zomermaanden" (vanaf 1 april tot en met 30 september)
Dinsdag van 13u tot 16u30
Woensdag van 8u30 tot 12u en van 16u00 tot 19u30
Vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30
Zaterdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30.
§2 Tijdens de "wintermaanden" (vanaf 1 oktober tot en met 31maart)
Dinsdag van 13u tot 16u30
Woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30
Vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30
Zaterdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30.
§3 U dient zich minimum 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden aan de ingang van het containerpark.
Artikel 6 - omschrijving afvalstoffen.
Op het containerpark mogen volgende afvalstoffen, die aan onderstaande scheidingsregels voldoen, aangeboden
worden. De afvalstoffen mogen, slechts na goedkeuring van de aanwezige toezichter, enkel in de daartoe
voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container of stortvak gedeponeerd worden.
Deze soorten zijn toegelaten onder voorbehoud van wijzigingen en nadere specificaties.
1° Bouw- en sloopafval
Alle steenachtig materiaal, keramisch materiaal (vb. sanitaire toestellen), beton, zand en aarde afkomstig van
afbraakmaterialen van particuliere oorsprong en andere afbraakmaterialen eveneens
van particuliere oorsprong waarbij asbesthoudende afvalstoffen dienen gedeponeerd te worden in de daartoe
voorbestemde container.
2° Houtafval
Alle hout afkomstig van afbraakmaterialen van particuliere oorsprong, zoals afbraakhout, oude deuren en ramen (het
glas dient verwijderd te zijn), bekistingshout, vezelplaten, multiplex, kisten, hout afkomstig van grof afval (zoals
stoelen, tafels).
3° Papier/karton
Papier en karton dienen niet gescheiden aangeleverd te worden. Kartonnen dozen moeten geplooid worden. Het
papier en karton dat aangeboden wordt dient proper te zijn en mag enkel volgende elementen bevatten :
verpakkingen uit papier en karton, dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken, kantoorpapier
(fotokopieerpapier, computerpapier).
Plastic verpakkingsfolie dient verwijderd te worden van kranten, tijdschriften en reclamebladen!
4° Glas
Het glas wordt opgedeeld in 3 fracties met name wit glas, gekleurd glas en vlakglas (venster - en serreruiten).
Porselein, aardewerk, stenen, beeldbuizen, autoruiten en spiegels horen niet thuis bij deze fracties. Stoppen, kurken
en deksels van flessen en bokalen moeten zoveel mogelijk verwijderd worden.
Alle recipiënten dienen leeg en zuiver aangeleverd te worden!
5° Snoeihout
Snoeihout is afval afkomstig van bomen en struiken (met uitzondering van boomstronken). De maximumdiameter
van de takken bedraagt 25 cm aan de basis. Een aparte container voor boomstronken is voorzien!
Het snoeihout wordt op het containerpark verhakseld en er wordt de mogelijkheid geboden aan de aanbrengers om
het gehakselde hout terug mee te nemen. Het opladen van het verhakselde hout dient te gebeuren op eigen kracht.
6° Tuinafval
Verwelkte snijbloemen en kamerplanten, fijn versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen,
gemaaid gras, onkruid, bladeren en resten uit sier -en groententuin (vb. aardappelkruid)
Hierbij hoort geen groenten-en fruitafval bij, evenmin koffiefilters, etensresten, eierschalen, …; aarde, zand, …; grof
ongesnipperd snoeihout.
7° Metalen
Alle metalen (ferro en non-ferro) mogen aangeboden worden. Niet-metalen delen dienen verwijderd te worden.
Huishoudtoestellen moeten afzonderlijk aangeboden worden bij de container wit-en bruingoed.
8° Piepschuim
Enkel wit geëxpandeerd polystyreen wordt aanvaard (piepschuim met bolletjesstructuur).

Het aangebrachte materiaal moet droog, zuiver en vrij van vreemde materialen (plaklinten, stickers, folie, enz.) zijn.
Het mag verpakt zitten in kartonnen dozen of plastiekzakken.
9° Wit-en bruingoed
Hieronder wordt verstaan alle huishoudtoestellen afkomstig van particulier gebruik.
10° Grof huisvuil
Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde
afvalstoffen die omwille van de omvang, aard en/of gewicht niet in het recipiënt voor huisvuilophaling kunnen
geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en
tuinafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, elektrische en elektronische
apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, autobanden en ander selectief ingezamelde
afvalstoffen en die huis-aan-huis worden ingezameld, of de restfractie die overblijft voor verwijdering na aanbieding
op het containerpark.
11° Autobanden
Hieronder wordt verstaan: personenwagenbanden, bestelwagenbanden, terreinwagenbanden.
De diameter van de autobanden bedraagt maximaal 80 cm.
12° Textiel
a) alle nog draagbare kinder-, heren-, en dameskledij (geen kapstokken);
b) alle huishoudlinnen;
c) beddengoed (geen kussens en matrassen, geen vuile donsdekens, geen vuile lakens, geen vuile dekens);
d) nog draagbare (m.a.w. niet volledig versleten of besmeurd) schoenen , handtassen en andere lederwaren;
e) speelgoed indien dit nog in goede staat verkeert.
Al deze materialen dienen aangeboden te worden in een plastic zak. Indien de aangeboden materialen nat, totaal
versleten, gescheurd, vuil of besmeurd zijn met verf, olie enz. worden deze niet aanvaard.
13° K.G.A.
Volgende soorten gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen (K.G.A.) zijn toegelaten:
a) Verven, inkten, lijmen, harsen :
1) verf, lak, vernis ;
2) houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black vernis, creoline ;
3) lijm, hars, siliconen ;
4) filmafval ;
5) kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens.
b) Olie en vet :
1) plantaardige en dierlijke vetten ;
2) meubelolie, boenwas ;
3) plantaardige en minerale olie ;
4) brandstoffen.
c) Solventen :
1) ontvetters, droogkuisprodukten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen ;
2) trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform ;
3) ontvlambare oplosmiddelen : petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol,
ethanol, hexaan, tolueen, xyleen ;
4) verdunners, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, cellulose-verdunners, thinners ;
5) gefluoreerde schoonmaakmiddelen ;
6) glycol, antivries ;
7) formol.
d) Zuren :
1) zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen ;
2) zwavelzuur, accuzuur ;
3) salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur ;
4) fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen.
e) Basen :
1) ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaligeen, kaliloog, ammoniak ;
2) bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, hypochloraten ;
3) fotografische ontwikkelaars, activators en additieven.
f) Schoonmaakmiddelen :
1) zepen, waspoeders, w.c.-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas ;
2) metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen ;
3) autowax.
g) Batterijen :
1) knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan- en kwikbatterijen;
2) autoaccu's
h) Stoffen of producten met kwik :
1) TL-lampen ;
2) kwikthermometers ;
3) amalgamen.
i) Gevaarlijke huishoudelijke afval van gemengde samenstelling zoals :
1) restanten met ongekende samenstelling ;
2) afval van laboratoria ;
3) ongebruikte, afgedankte chemicaliën ;
4) bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica ;
5) spuitbussen ;
6) brandblusmiddelen ;
7) fotografisch zilver ;
8) ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong, vuurwerk ;
9) injectienaalden, verpakt in ondoordringbare en onbreekbare flessen.
j) De verpakkingen die nog resten van de hogervermelde afvalstoffen bevatten.
Oude en/of vervallen geneesmiddelen worden niet aanvaard!
K.G.A. wordt, tenzij fysisch onmogelijk of niet aangewezen afzonderlijk van andere afvalstoffen, aangeboden in de
hiervoor ontvangen recipiënt, de zogenaamde "milieubox" ;

De aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking,
aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de K.G.A.-voortbrenger zelf aanduidingen
over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van de K.G.A. op de verpakking aan.
Producten van verschillende aard mogen niet samengevoegd worden en tevens dient de verpakking van elk
afzonderlijk product aangepast te zijn om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen.
De aanbieder van K.G.A. mag deze zelf niet in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten deponeren ; dit geldt niet
voor motorolie of frituuroliën en -vetten die op het containerpark worden aangeboden, waar de aanbieder zelf deze
K.G.A.-soorten in de daarvoor bestemde recipiënten dient over te gieten of te deponeren overeenkomstig de
richtlijnen van de toezichters. De afgifte van K.G.A. gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van de
containerparkwachter.
14° Luierafval
Hieronder wordt verstaan onder luierafval: gebruikte wegwerpluiers en gelijkaardig incontinentiemateriaal.
Luierafval moet aangeboden worden in de witte 30l zakken die hiertoe speciaal worden verkocht door de gemeente.
De zakken moeten dichtgeknoopt worden en mogen geen scheuren vertonen.
15° Bloempotjes
Hiertoe behoren kunststof bloempotjes in diverse kleuren met symbool PP of PS.
Hiertoe behoort niet:
a) schaaltjes, bloembakken met symbool PE;
b) keramische, stenen bloempotten of bloembakken;
c) andere harde of zachte kunststoffen (PET, PVC, PE, EPS, …)
Deze stroom mag niet verontreinigd zijn met gevaarlijke of giftige stoffen.
16° Harde plastic
Hiertoe behoren volgende afvalplastic:
a) tuinstoelen, -tafels en –banken;
b) buizen, dakgoten;
c) kapotte emmers;
d) harde plastic bakken;
e) plastic platen;
f) plastic speelgoed;
De niet-plastic delen moeten worden verwijderd maar volgende verontreiniging is wel toegelaten metalen haakjes aan
rolluiken, hengsels van plastic emmers of metalen asjes in speelgoed zijn wel toegestaan (metalen buis-as van een
rolluik niet).
Hiertoe behoort niet:
a) toestellen op elektriciteit of batterijen;
b) gevaarlijk afval zoals jerrycans waar gevaarlijke producten in zaten;
c) zachte kunststoffen zoals voetballen, dekzeilen, folies, …;
d) draagtassen, frigoboxen;
e) tuinslangen.
Artikel 7 - belasting voor het gebruik van het containerpark.
§1 Vanaf invoering van dit raadsbesluit wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op het gebruik
van het containerpark. Deze belasting wordt als volgt vastgesteld:
1° de eerste 15 beurten zijn gratis, behalve voor het aanbieden van grof huisvuil, daarna betaalt men per beurt
volgens volgende tarieven:
a) t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt;
b) vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt;
c) vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt.
Deze extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur.
§2 Alle belastingplichtigen, conform artikel 4, hebben toegang tot het containerpark mits inbrenging van de eigen
elektronische identiteitskaart of badge. Ter controle kunnen de containerparkwachters de identiteitskaart vragen en
controleren.
Deze gratis beurten zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december.
1° de gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil aanbiedt, zijn geldig voor het lopende dienstjaar. Deze beurten
worden afgeleverd:
a) op basis van de toestand van 1 januari van het desbetreffende jaar, aan:
1) diegene die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister van de gemeente
Brakel;
2) hen die belasting betalen op de tweede verblijven in Brakel;
b) aan diegene die nog niet ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de
gemeente Brakel en die een woning te Brakel hebben gekocht of gehuurd die dienst doet voor eigen
bewoning en mits voorlegging van een afschrift van een verkoops- of huurovereenkomst of een authentieke
akte:
1) 15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil aanbiedt, indien de aanvraag gebeurt vóór 1 juli
van het desbetreffende jaar;
2) 8 gratis beurten , behalve wanneer men grofvuil aanbiedt, indien de aanvraag gebeurt na 1 juli van
het desbetreffende jaar.
Deze personen hebben hierop slechts 2 maal recht en komen niet meer in aanmerking om gratis beurten
bekomen als nieuwe inwoner in hetzelfde jaar.
c) aan diegene die ingeschreven zijn (nieuwe inwoners) in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister
van de gemeente Brakel:
1) vóór 1 juli:15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil aanbiedt;
2) na 1 juli: 8 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil aanbiedt.
2° per aanvoerbeurt wordt het aantal beurten in mindering gebracht waarbij volgend regels worden gehanteerd:
a) u biedt zich aan binnen categorie 1: 1 beurt;
b) u biedt zich aan binnen categorie 2: 2 beurten;
c) u biedt zich aan binnen categorie 3: 3 beurten.
3° De zones worden als volgt vastgelegd:
a) Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en andere voertuigen < 1m80 hoogte
b) Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen >1m80 hoogte of personenwagens en andere voertuigen
met aanhangwagen < 1m80

c)

Categorie 3: personenwagens en andere voertuigen >1m80 en met aanhangwagen of personenwagens en
andere voertuigen met aanhangwagen >1m80.
4° Deze belasting geldt niet indien enkel luierafval wordt aangebracht.
5° Bij het aanbrengen van grof huisvuil (eventueel met ander afval) geldt deze belasting, zoals hierboven
omschreven, niet maar geldt volgende belasting:
a) u biedt zich aan binnen categorie 1: 5 euro
b) u biedt zich aan binnen categorie 2: 10 euro
c) u biedt zich aan binnen categorie 3: 15 euro
Deze tarieven worden aangerekend op de diftarfactuur en u ontvangt een ticket die u voorlegt aan de toezichter ter
controle.
6° Van zodra de gratis beurten (voor het aanbrengen ander afval dan grof huisvuil) zijn opgebruikt komt bovenop
deze belasting ook nog deze belasting bovenop:
a) t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt;
b) vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt;
c) vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt.
Deze extra beurten worden ook aangerekend op de diftarfactuur.
7° De toezichters zullen middels een handcomputer toezicht uitvoeren op o.a. het aanbrengen van grof huisvuil en
het aanbieden van luierafval.
8° Bij verlies of diefstal van de badge kan het Schepencollege beslissen om een rechthebbende inwoner het
resterende aantal gratis beurten opnieuw toe te kennen op voorwaarde dat een attest van de Lokale Politie kan
worden voorgelegd waaruit blijkt dat de badge, van het desbetreffende jaar, samen met andere persoonlijke
documenten werd gestolen of verloren. Deze inwoners hebben dan, na goedkeuring door het Schepencollege, recht
op het resterend aantal gratis beurten die nog op de badge stonden.
Artikel 8 - Beperking op hoeveelheden.
§1 Volgende afvalstoffen zijn toegelaten volgens de voorgeschreven maximale, cumuleerbare hoeveelheden per
beurt:
Toegelaten
Maximale hoeveelheid per
openingsbeurt containerpark
Papier en karton
2 m³
Piepschuim
2 m³
Metalen gemengd
2 m³
Autobatterijen
1 stuk
KGA (fysisch mogelijk om in
1 milieubox (of gelijkaardig) per
milieubox te verzamelen)
adres
KGA (fysisch onmogelijk om in
10 stuks per KGA soort
milieubox te verzamelen)
Motorolie en frituurvetten
10 l
Bouw- en sloopafval
2 m³
Houtafval
2 m³
Groenafval (tuinafval, snoeiafval,
2 m³
boomstronken)
Vlak glas
2 m³
Bruingoed en/of witgoed
2 stuks
Autobanden
4 stuks
Grof huisvuil
3 m³
Textiel
2 m³
Herbruikbare materialen
2 m³
Luierafval
10 zakken
Bloempotjes
2 m³
Harde plastic
2 m³
§2 Indien deze afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo's afkomstig zijn van hun zelfstandige- of
bedrijfsactiviteiten worden deze niet aanvaard behalve voor papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas,
textiel en herbruikbare materialen en luierafval (deze uitzondering geldt niet voor zorgverstrekkende instellingen).
Het oordeel van de toezichters is ontegensprekelijk.
Artikel 9 – toezicht.
§1 Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de dienstdoende
containerparkwachters. Iedere bezoeker is verplicht zich voor registratie aan te melden aan de toegangszuil.
Aanwijzingen van de toezichters moeten gevolgd worden. Het oordeel van de toezichthouders is ontegensprekelijk.
De richtlijnen die door hen worden verstrekt moeten strikt opgevolgd worden.
§2 De officieren en agenten van de gerechtelijke politie en de hulpagenten van de politie zijn gemachtigd om
inbreuken op deze reglementering vast te stellen.
§3 De milieuambtenaar en de aangestelden van het containerpark kunnen ten allen tijde de identiteit van de
bezoekers controleren.
Artikel 10 - inwendige orde.
§1 Op het containerpark worden enkel personen toegelaten die afval komen deponeren. Het is de
containerparkwachter toegelaten de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er zich
reeds te veel mensen op het containerpark bevinden of er zich teveel mensen bevinden op het platform.
§2 Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider.
§3 Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.
§4 Het is verboden afvalstoffen die op het containerpark werden aangeboden, behalve verhakseld materiaal met een
maximum van 2m³ per week, mee te nemen.
§5 Het is verboden het containerpark te gebruiken d.m.v. voertuigen >3,5 ton uitgezonderd de dienstverleners en de
gemeentelijke diensten en landbouwtractoren (behalve met hydraulische, zelfdragende bak en kar voor snoeiafval).
Artikel 11 – verkeersregeling.
§1 Alle afvalstoffen dienen gescheiden aangevoerd te worden teneinde de verblijfsduur van de bezoeker op het
terrein te beperken. Het oordeel van de toezichters is ontegensprekelijk en de aanbieders van het niet gescheiden
afval dienen zich onmiddellijk van het containerpark te verwijderen.
§2 Het is verboden zich een toegang te verschaffen via de uitgang, zelfs zonder voertuig, en onder het platform.
§3 De snelheid is beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. De
bezoekers en de ophalers/verwerkers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de toezichter te volgen.

Artikel 12 – netheid.
De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein
steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de containerparkwachter verzocht worden het door hen
bevuilde terrein te reinigen.
Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden afval te deponeren aan de toegangspoort. Het
plaatsen van afvalstoffen aan de toegangspoort wordt aanzien als sluikstorten.
Artikel 13 - vuur/beschadigingen.
Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden enige
beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of uitrusting.
Artikel 14 – straffen.
Ieder gebruiker van het containerpark wordt geacht huidig reglement te kennen. Door het betreden van het
containerpark aanvaardt hij de naleving ervan.
Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van onderhavige verordening
beteugeld worden door middel van een administratieve geldboete.
De omvang van de administratieve geldboete zal in functie zijn van de ernst van de inbreuk die de boete
verantwoordt en van eventuele herhaling, met een maximum van 247,89 euro.
Artikel 15 – bekendmaking.
§1 Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan de ingang van het containerpark en
overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
§2 Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen, de griffie van de politierechtbank en de correctionele griffie van de rechtbank van eerste
aanleg. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden naar OVAM.
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Dagorde: Herstel betonvakken. Raamovereenkomst. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herstel van betonvakken. Raamovereenkomst” een bijzonder bestek
met nr. 2014/043 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 80.000,00 excl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte over de
exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de eerstvolgende budgetwijziging;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl.
btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/043 en de raming voor de opdracht
“Herstel van betonvakken. Raamovereenkomst”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 80.000,00 excl. btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
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Dagorde: Mobiliteitsplan.Verbreden en verdiepen. Vaststelling.
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, waarin onder meer het participatiebeginsel
is opgenomen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 1996, houdende de goedkeuring van de moederconvenant
45059/0;
Gelet op de ondertekening door de Vlaams Minister op 02 juli 1997 van de moederconvenant 45059/0;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 04 juli 2011 houdende goedkeuring van het addendum 1 aan het
moederconvenant;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2010 houdende goedkeuring van koepelmodule 45059/1B met de
bijhorende module 1B “bijsturing gemeentelijk mobiliteitsplan”;
Gelet op het verslag van de Provinciale Auditcommissie van 22 februari 2010 houdende de goedkeuring van de
sneltoets;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 07 februari 2011 betreffende de goedkeuring van het participatietraject voor
het verbreden en verdiepen van het Mobiliteitsplan;
Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 27 juni 2012;
Gelet op het verslag van de Provinciale Auditcommissie van 17 juni 2013;
Overwegende dat op basis van de sneltoets en rekening houdend met de bemerkingen van de gemeentelijke
begeleidingscommissie en het gevoerde participatietraject een definitief ontwerp Mobiliteitsplan ‘Verbreden en
Verdiepen’ werd opgemaakt;
Besluit:
Art.1. Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan wordt vastgesteld.
Art.2. Het college van Burgemeester en Schepenen te belasten met de publicatie in het Staatsblad.
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Dagorde: Patrimonium. Voorstel Kadaster om perceel Ronsesestraat Sie. C 455b in te
lijven bij openbaar domein.
Gelet op het voorstel van het Kadaster om het perceel gelegen aan Ronsesestraat en kadastraal gekend als exNederbrakel, Sie. C nr. 455b in te lijven bij het openbaar domein, gezien dit perceel het karakter van openbare weg
heeft gekregen door zijn gebruik en uitrusting;
Kennisnemend van het voorstel van het college om over te gaan tot de inlijven van het perceel ex-Nederbrakel, Sie.
C nr. 455b bij het openbaar domein;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Het voorstel van het Kadaster om het perceel gelegen aan de Ronsesestraat en kadastraal gekend als exNederbrakel, Sie. C nr. 455b in te lijven bij het openbaar domein wordt goedgekeurd.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het Kadaster, aan de financieel beheerder en aan
de financiële dienst van onze gemeente.

ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
05
Dagorde: Water-Link. Herstelling brug Lobe / Trimpont. Meetstaat met raming.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot de zuiveringsdivisie van
TMVW en dit vanaf 01 mei 2005;
Overwegende dat de voetweg tussen Lobé en Trimpont ontoegankelijk is geworden ter hoogte van een
grachtonderdoorgang;
Overwegende dat het herstel van de voetweg via de bestaande gemetste duiker, omvat o.a. het profileren en
verstevigen van de grachttaluds;
Kennisnemend van de meetstaat van TMVW-AquaRio, zijnde :
-60 lm leveren en plaatsen rijplaten
-40 m³ opvullen met stortsteen
-reiningen bestaande koker
-afbreken bestaande houten brug
-10 m² leveren en plaatsen schanskovern
-10 m³ aanvullen met teelaarde
-10 regie uren kraan voor herprofileren beek, totaal geraamd op € 9.800,00;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze opdracht aan TMVWAquaRio toe te kennen;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de nieuwe gemeenteweg;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De opdracht tot de herstelling van de brug Lobé / Trimpont, totaal geraamd op € 9.800,00 wordt toegewezen
aan TMVW – AquaRio.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan TMVW-AquaRio, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de Raad ;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Aanvraag verkavelingsvergunning voor het verkavelen van het terrein gelegen
te Brakel/Michelbeke - 5 de afdeling, sie A, nrs. 465 F2, 469S, 479B, 480D: verkaveling
met wegenis, 10 kavels voor half-open bebouwing en 6 kavels voor open bebouwing.
Beslissing over wegenis.
Gezien de verkavelingsaanvraag met aanleg van wegenis met ontvangstbewijs d.d 31/12/2013 op naam van n.v.
Danneels , Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge voor het verkavelen van gronden gelegen te ex-Michelbeke, sectie A
nrs.469s, 479b, 480d en deel 465f waarbij voorzien wordt in 16 kavels, waarvan 10 kavels voor half-open bebouwing
en 6 kavels voor open bebouwing;
Overwegende dat bedoelde verkavelingsaanvraag gelegen is in het woongebied zoals vastgelegd in het gewestplan
‘Oudenaarde’, goedgekeurd bij K.B. 24/02/1977 en gewijzigd bij Besluit d.d. 29/10/1999;

Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening inzonderheid artikel 4.2.17 §2;
Kennisnemend van het ontwerp van de wegenis en infrastructuur opgemaakt door het studiebureau Topomar en dit in
opdracht van n.v. Danneels;
Kennisnemend van het schrijven van Eandis d.d.25 februari 2014 houdende de definitieve voorwaarden voor de
uitrusting van het project met offerte ten laste van de verkavelaar;
Kennisnemend van het schrijven d.d.18 februari 2014 van Water-Link houdende de mededeling dat voor bedoelde
verkaveling een netuitbreiding noodzakelijk is en dat de kosten hiervoor volledig ten laste van de verkavelaar vallen;
Kennisnemend van het schrijven d.d.18 februari 2014 van Water-Link houdende voorwaardelijk gunstig advies;
Kennisnemend van het schrijven d.d.03 februari 2014 van de Brandweerdienst Brakel;
Kennisnemend van het schrijven van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen d.d.14 februari 2014 dat gelet op de
ligging en de oppervlakte van de werken de kans reëel is dat bij de uitvoering van de werken archeologische sporen
aangetroffen worden;
Overwegende het bovenvermelde wordt de aanvraag door Onroerend Erfgoed gunstig geadviseerd onder
voorwaarden, inzonderheid dat voorafgaand aan de realisatie van het project dient het hele terrein door een
archeologische prospectie met ingreep in de bodem te worden onderzocht en dit in opdracht van de ontwikkelaar die
de financiële lasten hiervoor draagt;
Kennisnemend van het schrijven d.d.17 februari 2014 van Telenet houdende een offerte aan de verkavelaar van de
kostprijs om de percelen aansluitbaar te maken;
Kennisnemend van het schrijven d.d.20 maart 2014 van de V.M.M. houdende gunstig advies voor het domein
grondwater en houdende bijkomende aandachtspunten in het kader van de doelstellingen en beginselen van het
decreet integraal waterbeleid;
Kennisnemend van het schrijven d.d.21 maart 2014 van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen waaruit blijkt
dat de aangepaste versie van het rioleringsplan in aanmerking komt voor gunstig advies en waaruit blijkt dat de
geplande werken géén schadelijke invloed hebben op de waterhuishouding in de omgeving indien de bepalingen van
de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater worden nageleefd;
Gezien het voorstel van het college om het wegenisdossier goed te keuren en over te gaan tot de gratis overname
van de wegenis met aanhorigheden en nutsvoorzieningen na de definitieve oplevering van de werken;
Overwegende dat het voorliggend ontwerp ons aanneembaar voorkomt mits tegemoet gekomen wordt aan de
voorwaarden vervat in alle bovenvermelde adviezen zowel van de nutsmaatschappijen als van Onroerend Erfgoed
en van de Bestendige Deputatie;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de verdeling van de stemmen, zijnde 17 ja-stemmen en 5 onthoudingen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn De Valck;
BESLUIT:
Art.1: De geplande wegenis in de verkaveling wordt goedgekeurd onder voorwaarde dat voldaan wordt aan de
voorwaarden vervat in de adviezen van de nutsmaatschappijen en aan de adviezen van Onroerend Erfgoed en van de
Bestendige Deputatie.
Art.2.Het voorstel tot gratis overdracht van de wegenis-en infrastructuurwerken wordt goedgekeurd.
Art.3. Aan de verkavelaar worden volgende voorwaarden opgelegd:
-alle wegenis-en infrastructuurwerken zullen uitgevoerd worden door de zorgen en op kosten van de verkavelaar
-de verkavelaar dient te voldoen aan de verkavelingsreglementen van Water-Link en Eandis
-de verkavelaar dient te voldoen aan de voorwaarden opgelegd in bovenvermelde schrijven van de adviesverlende
instanties en nutsbedrijven
-de gemeente en Water-Link worden betrokken bij de uitvoering van de werken en nemen deel aan de
werfvergaderingen en oplevering der werken
-géén stedenbouwkundige vergunning zal afgeleverd worden voor het bouwen van woningen zolang de wegenis- en
infrastructuurwerken niet voorlopig zijn opgeleverd
-indien de verkavelaar wenst over te gaan tot het bouwen van woningen vooraleer de wegenis- en
infrastructuurwerken zijn opgeleverd, dient de verkavelaar deze wegenis- en infrastructuurwerken te waarborgen
door een bankgarantie, waarvan het bedrag in overleg met de gemeente en/of nutsmaatschappijen zal bepaald
worden
-de verkavelaar doet gratis overdracht aan de gemeente van alle wegenis-en infrastructuurwerken en dit na de
definitieve oplevering van de werken
Art.4.Afschrift van onderhavige beslissing wordt gevoegd bij de verkavelingsaanvraag en zal later deel uitmaken van
de beslissing omtrent de verkavelingsaanvraag
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Aanvraag verkavelingsvergunning voor het verkavelen van het terrein gelegen
te Brakel/Michelbeke - 5 de afdeling, sie B, nrs. 285 B, 286 P, 286 N: verkaveling met
wegenis, 10 kavels. Beslissing over wegenis.

Gezien de verkavelingsaanvraag met aanleg van wegenis met ontvangstbewijs d.d 20/12/2013 op naam van Luc
Vandecatseye, Terrasstraat 21 te 9620 Zottegem en Katia Bernagie, Nieuwstraat 13 te 9660 Brakel voor het
verkavelen van gronden gelegen te Brakel/Michelbeke, sectie B nrs. 285 B, 286 P, 286 N waarbij voorzien wordt in
10 kavels;
Overwegende dat bedoelde verkavelingsaanvraag gelegen is in het woongebied met landelijk karakter zoals
vastgelegd in het gewestplan ‘Oudenaarde’, goedgekeurd bij K.B. 24/02/1977 en gewijzigd bij Besluit d.d.
29/10/1999;
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening inzonderheid artikel 4.2.17 §2;
Kennisnemend van het ontwerp van de wegenis en infrastructuur opgemaakt door het ingenieursbureau Goegebeur –
D’Hauwer;
Kennisnemend van de 2 schrijvens van Eandis d.d.25 februari 2014 houdende de definitieve voorwaarden voor de
uitrusting van het project met offerte ten laste van de verkavelaar;
Kennisnemend van het schrijven d.d.18 februari 2014 van Water-Link houdende de mededeling dat voor bedoelde
verkaveling een netuitbreiding noodzakelijk is en dat de kosten hiervoor volledig ten laste van de verkavelaar vallen;
Kennisnemend van het schrijven d.d.18 februari 2014 van Water-Link houdende voorwaardelijk gunstig advies;
Kennisnemend van het schrijven van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen d.d.14 februari 2014 dat gelet op de
ligging en de oppervlakte van de werken de kans reëel is dat bij de uitvoering van de werken archeologische sporen
aangetroffen worden;
Overwegende het bovenvermelde wordt de aanvraag door Onroerend Erfgoed gunstig geadviseerd onder
voorwaarden, inzonderheid dat voorafgaand aan de realisatie van het project dient het hele terrein door een
archeologische prospectie met ingreep in de bodem te worden onderzocht en dit in opdracht van de ontwikkelaar die
de financiële lasten hiervoor draagt;
Kennisnemend van het schrijven d.d. 13 februari 2014 van Telenet houdende een offerte aan de verkavelaar van de
kostprijs om de percelen aansluitbaar te maken;
Kennisnemend van het schrijven d.d. 7 maart 2014 van Belgacom;
Kennisnemend van het schrijven d.d. 4 februari 2014 van de V.M.M. houdende gunstig advies voor het domein
grondwater en houdende bijkomende aandachtspunten in het kader van de doelstellingen en beginselen van het
decreet integraal waterbeleid;
Kennisnemend van het schrijven d.d. 26 februari 2014 van het Agentschap voor Natuur en Bos houdende gunstig
advies;
Kennisnemend van het schrijven d.d. 11 februari 2014 van Wonen-Vlaanderen houdende advies betreffende de
toepassing van het Decreet Grond- en Pandenbeleid;
Gezien het voorstel van het college om het wegenisdossier goed te keuren en over te gaan tot de gratis overname
van de wegenis met aanhorigheden en nutsvoorzieningen na de definitieve oplevering van de werken;
Overwegende dat het voorliggend ontwerp ons aanneembaar voorkomt mits tegemoet gekomen wordt aan de
voorwaarden vervat in alle bovenvermelde adviezen zowel van de nutsmaatschappijen als van Onroerend Erfgoed
en van de V.M.M. en van het Agentschap voor Natuur en Bos en van Wonen-Vlaanderen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de eenparigheid van de stemmen, zijnde 22 ja-stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn De Valck;
BESLUIT:
Art.1: De geplande wegenis in de verkaveling wordt goedgekeurd onder voorwaarde dat voldaan wordt aan de
voorwaarden vervat in de adviezen van de nutsmaatschappijen en aan de adviezen van Onroerend Erfgoed en van de
V.M.M. en van het Agentschap voor Natuur en Bos en Wonen-Vlaanderen.
Art.2.Het voorstel tot gratis overdracht van de wegenis-en infrastructuurwerken wordt goedgekeurd.
Art.3. Aan de verkavelaar worden volgende voorwaarden opgelegd:
-alle wegenis-en infrastructuurwerken zullen uitgevoerd worden door de zorgen en op kosten van de verkavelaar
-de verkavelaar dient te voldoen aan de verkavelingsreglementen van Water-Link en Eandis
-de verkavelaar dient te voldoen aan de voorwaarden opgelegd in bovenvermelde schrijven van de adviesverlende
instanties en nutsbedrijven
-de gemeente en Water-Link worden betrokken bij de uitvoering van de werken en nemen deel aan de
werfvergaderingen en oplevering der werken
-géén stedenbouwkundige vergunning zal afgeleverd worden voor het bouwen van woningen zolang de wegenis- en
infrastructuurwerken niet voorlopig zijn opgeleverd
-indien de verkavelaar wenst over te gaan tot het bouwen van woningen vooraleer de wegenis- en
infrastructuurwerken zijn opgeleverd, dient de verkavelaar deze wegenis- en infrastructuurwerken te waarborgen
door een bankgarantie, waarvan het bedrag in overleg met de gemeente en/of nutsmaatschappijen zal bepaald
worden
-de verkavelaar doet gratis overdracht aan de gemeente van alle wegenis-en infrastructuurwerken en het
bufferbekken en dit na de definitieve oplevering van de werken
Art.4.Afschrift van onderhavige beslissing wordt gevoegd bij de verkavelingsaanvraag en zal later deel uitmaken van
de beslissing omtrent de verkavelingsaanvraag
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden

Afwezig:

Jürgen De Mets - Secretaris
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 2 functies van
brandweerman.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het zonaal gecoördineerd gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2013;
Gelet dat er in de personeelsformatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer 32 functies van brandweerman
werden voorzien waarvan heden 29 ingevuld en 1 open verklaard door de gemeenteraad in zitting van 24 februari
2014;
Gelet dat nog 2 functies van brandweerman dienen open verklaard te worden en het college van burgemeester en
schepenen voorstelt die functies vanaf heden open te verklaren;
Gelet op de stemming waaraan 22 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de meerderheid der stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUT :
Enig artikel : Er worden vanaf heden 2 functie van brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer open
verklaard.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 2 functies van korporaal.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het zonaal gecoördineerd gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2013;
Gelet op de besluiten van 14 april 2014 betreffende de bevordering van 4 korporaals tot sergeant;
Gelet dat er in de personeelsformatie, zoals goedgekeurd in voormeld gecoördineerd reglement, van de
gemeentelijke vrijwillige brandweer er een vermindering van 2 functies van korporaal werden voorzien;
Gelet dat nog 2 functies van korporaal kunnen open verklaard worden en het college van burgemeester en schepenen
voorstelt die functies vanaf heden open te verklaren;
Gelet op de stemming waaraan 22 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de meerderheid der stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUT :
Enig artikel : Er worden vanaf heden 2 functie van korporaal bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer open
verklaard.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Gemeentepersoneel. Aanpassing personeelsbehoeftenplan (actualisatie

1/2014).
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit van 31 augustus 2009 houdende de goedkeuring van de nieuwe rechtspositieregeling en
latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 31 augustus 2009 houdende vaststelling van de personeelsformatie en latere
wijzigingen;
Gelet op de motivering van deze wijzigingen en de financiële haalbaarheid van deze wijzigingen van het
personeelsbehoeftenplan zoals deze in het voormelde behoeftenplan zijn opgenomen;
Overwegende dat de functies in de contractuele formatie zijn opgenomen in toepassing van artikel 104, §2, 3°, 4° en
5° van het gemeentedecreet;
Gelet op het overleg met de vakbondorganisaties in het Hoog Overlegcomité van 14 april 2014;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het ontwerp van de actualisatie 1/2014 van
het personeelsbehoeftenplan goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1 : Het personeelsbehoeftenplan – actualisatie 01/2014 en de daarin vermelde aanpassing aan het organogram,
zoals in bijlage vastgesteld, wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van onderhavige beslissing.
Art. 2 : De personeelsformatie wordt als volgt vastgesteld:
Statutair personeel
FUNCTIETITEL
SCHALEN
FE
RANG
GRAAD
Gemeentesecretaris
Decretale graad
1
Financieel beheerder
Decretale graad
1
Stedenbouwkundig ambtenaar
A1a – A3a
1
Av
administratief
Diensthoofd openbare werken
A1a – A3a
1
Av
administratief
Ingenieur
A1a – A3a
1
Av
administratief
Bibliothecaris
B4 – B5
1
Bx
administratief
Milieuambtenaar
B4 – B5
1
Bx
administratief
Sportfunctionaris
B1 – B3
1
Bv
administratief
Assistent-dienstleider*
B1 – B3
0,80
Bv
administratief
Deskundige burgerzaken
B1 – B3
1
Bv
administratief
Financieel deskundige
B1 – B3
1
Bv
administratief
Administratief deskundige
B1 – B3
1
Bv
administratief
GIS-ambtenaar
B1 – B3
1
Bv
administratief
Adm. hoofdmedewerker
C4 – C5
3
Cx
administratief
Adm. hoofdmedewerker
C4 – C5
1
Cx
administratief
sportdienst*
Adm. Medewerker*
C1 – C3
9,5
Cv
administratief
Bibliotheekassistent
C1 – C3
1,79
Cv
administratief
Verantwoordelijke sportpromotie
C1 – C3
1
Cv
administratief
Technisch medewerker redder
C1 – C3
4
Cv
technisch
Technisch medewerker garagist
C1 – C3
1
Cv
technisch
Technisch medewerker electricien
C1 – C3
1
Cv
technisch
Ploegbaas
D4 – D5
1
Dx
technisch
Technisch assistent
D1 – D3
1
Dv
technisch
onderhoudsman/ schilder
Technisch assistent onderhoudsman D1 – D3
2
Dv
technisch
/ klinkerlegger
Technisch assistent onderhoudsman D1 – D3
1
Dv
technisch
/ magazijnier
Technisch assistent onderhoudsman D1 – D3
5
Dv
technisch
Technisch beambte schoonmaak
E1 – E3
3
Ev
technisch
Technisch beambte*
E1 – E3
1
Ev
technisch
Totaal
49,09
* De functie van administratief deskundige wordt geblokkeerd door de 1 FE uitdovende functie van administratief
medewerker
* 0,17 FE van assistent-dienstleider wordt geblokkeerd door 0,17 FE uitdovend statutair bibliotheekassistent
* 1 FE van administratief hoofdmedewerker sportdienst wordt geblokkeerd door de uitdovende functie van
zwembadbeheerder
* 0,5 FE van administratief medewerker wordt geblokkeerd door 0,5 FE uitdovend statutair administratief assistent
* 1 FE technisch beambte wordt geblokkeerd door 1 FE uitdovend statutair huisbewaarder schoonmaak
Uitdovend
FUNCTIETITEL
SCHALEN
FE
RANG
GRAAD
Administratief medewerker
C1 – C3
1
Cv
administratief
Zwembadbeheerder
C1 – C3
1
Cv
administratief
Bibliotheekassistent
C1 – C3
0,17
Cv
administratief
Administratief assistent
D1 – D3
0,5
Dv
administratief
Huisbewaarder schoonmaak
E1 – E3
1
Ev
technisch
Totaal
3,67
Contractueel personeel
FUNCTIETITEL
SCHALEN
FE
RANG
GRAAD
Coördinator IBO
B1 – B3
1
Bv
administratief
Coördinator jeugd en adviesraden
C1 – C3
1
Cv
administratief
Medewerker kinderbegeleiding
C1 – C2
1
Cv
technisch
Toezichter
D1 – D3
2
Dv
technisch
Technische assistent
D1 – D3
1
Dv
technisch
Technisch beambte
E1 – E3
1
Ev
technisch
Technisch beambte parkwachter
E1 – E3
0,4
Ev
technisch

Totaal

7,4

Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Gemeentepersoneel. Rechtspositieregeling. Aanpassing nummer 1/2014.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43, 4° en artikel 105 betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de rechtspositieregeling;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 34;
Gelet op de wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het
geboorteverlof;
Gelet op de wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake
ouderschapsverlof;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe
personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en
provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter
ondersteuning van de personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden met hetzelfde werkingsgebied;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse
bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het
decreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het
mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het
mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging betreft;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking;
Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart
2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamakkoord
inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat
de openbare sector betreft;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot
invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;
Gelet op het raadsbesluit van 31/08/2009 houdende de goedkeuring van de nieuwe rechtspositieregeling en latere
wijzigingen;
Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 de mogelijkheid voorziet om een
salariscomplement van maximaal 30% toe te kennen aan de financieel beheerder van de gemeente die tegelijk ook
het ambt van financieel beheerder van het eigen OCMW uitoefent; dat de functie van financieel beheerder van het
OCMW momenteel een 4/5de functie betreft in de personeelsformatie van het OCMW; dat het OCMW over een
degelijk uitgebouwd dienstenpakket beschikt (poetsdienst, karweidienst, budgetbegeleiding,…) en een

personeelsbestand van 55 personeelsleden; dat deze objectieve gegevens duidelijk aantonen dat het uitoefenen van
het ambt van financieel beheerrder van het OCMW de verantwoordelijkheid van de financieel beheerder van de
gemeente aanzienlijk zal doen verzwaren; dat een salariscomplement van 30% dan ook te verantwoorden is;
Gelet op het ontwerp van aanpassing zoals dit werd vastgesteld door de gemeentesecretaris in overleg met het
managementteam;
Gelet op het gunstig advies van de raad voor maatschappelijk welzijn van XXXXX;
Gelet op het protocol van de onderhandelingen met de vakorganisaties in het BOC van XXXXX;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde aanpassing goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen,
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Artikel 1 : Artikel 6, laatste lid, van de gemeentelijke rechtspositieregeling zoals vastgesteld in zitting van 31
augustus 2009 en latere wijzigingen wordt als volgt vervangen:
“De lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau wordt door de Vlaamse minister, bevoegd voor de
binnenlandse aangelegenheden, vastgesteld. Alleen de erkende diploma’s of getuigschriften op die lijst komen bij
aanwerving in aanmerking.”
Art. 2 : Artikel 8 §1 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure wordt een vacante betrekking, ongeacht haar
rangindeling, vervuld op één van de volgende manieren:
1° door een aanwervingsprocedure;
2° door een bevorderingsprocedure;
3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit (binnen het gemeentebestuur);
4° door een procedure van externe mobiliteit;
5° door een combinatie van de procedures, vermeld in punt 1° tot en met 4.
Bij de aanwervingsprocedure worden tegelijk personen extern aan het bestuur en personen in dienst van het bestuur
uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de betrekking.
Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden alleen personeelsleden in
dienst van het bestuur uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de betrekking tenzij de aanstellende overheid
beslist een beroep te doen op een procedure voor externe personeelsmobiliteit met het OCMW. In voorkomend geval
worden eveneens de personeelsleden van het OCMW uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de vacante
betrekking.
Bij een procedure voor externe personeelsmobiliteit met andere overheden worden de personeelsleden van de lokale
en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid, of de personeelsleden van een bepaald segment
van die overheidsarbeidsmarkt, uitgenodigd om zich kandidaat te stellen
voor de vacante betrekking.”
Art. 3 : Artikel 11 §2 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“§2.
Bovendien moeten de kandidaten:
1° voor de functies in de basisgraden van niveau A, B en C voldoen aan de diplomavereiste vermeld in artikel 6;
2° voor de functies in de hogere rangen van niveau A, B en C:
a) voldoen aan de diplomavereiste, vermeld in punt 1°;
b) vier jaren relevante beroepservaring hebben;
3° voor de functies in de technisch hogere rangen van niveau D:
- vier jaren relevante beroepservaring hebben.
Deze beroepservaring kan zowel in de privésector, in de overheidssector of als zelfstandige opgebouwd zijn. Deze
beroepservaring moet relevant zijn op het vlak van functie, functie-inhoud en diplomaniveau.
De bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden werden, op basis van de functieomschrijving en het profiel
van de betrekking, vastgesteld in bijlage 3 van dit reglement.
De aanstellende overheid kan, na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties, aanvullende
aanwervingsvoorwaarden vaststellen.
De betrekkingen bij het bestuur zijn toegankelijk voor vrouwen en mannen.
De lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau wordt door de Vlaamse minister, bevoegd voor de
binnenlandse aangelegenheden, vastgesteld. Alleen de erkende diploma’s of getuigschriften op die lijst komen bij
aanwerving in aanmerking.”
Art. 4 : Artikel 12 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“De aanstellende overheid kan, bij de vacantverklaring en op basis van een grondige motivatie, bepalen dat de
diplomavereiste, die als regel geldt voor de niveaus A, B en C, uitzonderlijk en op grond van vooraf vastgestelde,
objectieve criteria vervalt op voorwaarde dat de functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een
reglementering van de hogere overheid een specifiek diploma vergt.
Voor de toepassing van het eerste lid komt een kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt, in aanmerking
als hij, ofwel:
1. voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest;
2. beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving
over de titels van beroepsbekwaamheid;
3. beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door de
Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.
In voorkomend geval beslist de aanstellende overheid ten laatste bij de vacantverklaring van de functie of kandidaten
die niet aan de diplomavereiste beantwoorden, in aanmerking komen voor aanwerving.
De beslissing om de diplomavereiste of de aanvullende voorwaarde te schrappen, moet overigens steunen op één van
de volgende objectieve criteria:
1. gegevens van de regionale overheid over de schaarste op de arbeidsmarkt om de moeilijk te rekruteren
betrekkingen te vervullen;
2. bepaalde functiespecifieke criteria.”
Art. 5 : In artikel 17 §1 van de vermelde rechtspositieregeling wordt het eerste lid als volgt gewijzigd:
“Om aan het aanwervingsexamen te mogen deelnemen, moeten de kandidaten op de dag van het afsluiten van de
inschrijvingen voldoen aan de in artikel 10, §1, 1°, 2° en 3° en artikel 11 gestelde toelatingsvoorwaarden, de selectie
uitgezonderd, aan de in artikel 12 en 13 vastgestelde aanwervingsvoorwaarden.”
Art. 6 : In artikel 18 §2 van de vermelde rechtspositieregeling wordt de laatste zin van het vijfde lid als volgt
vervangen: “De leden van de selectiecommissie duiden in hun midden een secretaris aan.”
Art. 7 : In artikel 19 §2 van de vermelde rechtspositieregeling worden volgende leden toegevoegd:

“De niveau- of capaciteitstest, vermeld in artikel 12, tweede lid, 1°, onderzoekt of de kandidaat in staat is te
functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd.
De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij voor dezelfde of voor een vergelijkbare
functie bij dezelfde of bij een andere overheid al eerder geslaagd is voor een niveau- of capaciteitstest als vermeld in
het tweede lid, behoudt het gunstige resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van een nieuwe deelname aan een
niveau- of capaciteitstest. De niveau- of capaciteitstest waarin de kandidaat slaagde, is op het ogenblik van het
afsluiten van de kandidaturen maximaal 60 maanden oud.”
Art. 8 : In artikel 18, 20 en 24 van de vermelde rechtspositieregeling wordt het woord “erkend” geschrapt.
Art. 9 : In artikel 22 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in §1 het volgende lid toegevoegd:
“Daarnaast kunnen de aanstellende overheden bij gemotiveerd besluit een gemeenschappelijke wervingsreserve
aanleggen als de gemeente en het OCMW gezamenlijk een selectieprocedure organiseren.”
Art. 10 : In artikel 22 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in §3 het volgende lid toegevoegd:
“In geval van een gemeenschappelijke wervingsreserve, bedoeld in paragraaf 1, tweede lid van deze
rechtspositieregeling, wordt een kandidaat slechts uitgenodigd voor een vacante betrekking bij de gemeente of het
OCMW, rekening houdende met de voorkeur van de kandidaat voor de ene en/of de andere werkgever op het
ogenblik van de kandidaatstelling, zonder dat de kandidaat hierdoor de rechten verliest in de wervingsreserve.”
Art. 11: In artikel 23 wordt volgende zin toegevoegd: “Deze functiebeschrijvingen worden als bijlage aan deze
rechtspositieregeling toegevoegd. De structuur van deze functiebeschrijvingen geldt ook als standaard voor de
functiebeschrijvingen van de andere functies binnen het bestuur.”
Art. 12 : Artikel 28 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Ten minste 2% van het totale aantal personeelsleden (ook deze in het kader van tewerkstellingsinitiatieven) binnen
het bestuur uitgedrukt in voltijdse equivalenten, bestaat uit personen met een arbeidshandicap, die aan één van de
volgende voorwaarden voldoen:
1°
ze zijn ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het
Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
2°
ze zijn erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als personen met
een handicap;
3°
ze komen in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een
integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van de wet
van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
4°
ze zijn in het bezit van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen met een
Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en
fiscale voordelen;
5°
ze zijn slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en ze kunnen een bewijs
voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%, uitgereikt door het Fonds
voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door de Administratieve
Gezondheidsdienst of zijn rechtsopvolger in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de
preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;
6°
ze hebben hun hoogste getuigschrift of diploma behaald in het buitengewoon secundair onderwijs.
Het uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe gemachtigd is in het kader van het dagelijks
personeelsbeheer, het hoofd van het personeel bepaalt het aantal voltijds equivalenten in overeenstemmingen met
het percentage, vermeld in het eerste lid.”
Art. 13 : In artikel 34 van de vermelde rechtspositieregeling wordt de eerste zin als volgt vervangen:
“De proeftijd van het statutair personeelslid wordt, ongeacht de prestatiebreuk, geschorst voor iedere afwezigheid, al
dan niet onderbroken, van meer dan vijftien werkdagen.”
Art. 14 : In artikel 36 van de vermelde rechtspositieregeling wordt een laatste lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“De aanstellende overheid hoort het statutaire personeelslid vooraf.”
Art. 15 : Artikel 37 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Na afloop van de proeftijd behoudt het statutaire personeelslid op proef zijn hoedanigheid van op proef aangesteld
personeelslid, tot de aanstellende overheid beslist over de vaste aanstelling of het ontslag. De aanstellende overheid
neemt haar beslissing zonder uitstel.”
Art. 16 : In artikel 45 §1 van de vermelde rechtspositieregeling wordt het tweede lid als volgt vervangen:
“Het personeelslid ontvangt het evaluatieverslag en ondertekent het voor kennisneming. Het personeelslid kan in het
evaluatieverslag opmerkingen bij zijn evaluatie formuleren en dient dit binnen de tien kalenderdagen ondertekend
terug aan zijn evaluator te bezorgen. De evaluator ondertekent het evaluatieverslag en ondertekent, in voorkomend
geval, eventuele opmerkingen van het personeelslid voor kennisneming en geeft staande een kopie aan het
personeelslid.”
Art. 17 : In artikel 50 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in §3 het derde lid als volgt vervangen:
“Van de hoorzitting wordt ter zitting een verslag gemaakt. Het verslag geeft de feiten en de standpunten van de
evaluator en van het personeelslid weer. Zowel de secretaris van de beroepsinstantie als de evaluator en het
personeelslid ondertekenen het verslag. Het verslag maakt deel uit van het beroepsdossier.”
Art. 18 : In artikel 51 van de voormelde rechtspositieregeling wordt §1 als volgt vervangen:
“Met toepassing van artikel 115, derde lid van het gemeentedecreet, worden gemeentesecretaris en de financieel
beheerder op proef geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen
en de voorzitter van de gemeenteraad. De proeftijd bedraagt twaalf maanden.
De evaluatie heeft plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het
personeelsbeleid.
Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de
functiehouder en op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de
burgemeester, de leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden.
Voor het voorbereidende rapport van de externe deskundige zijn die regels van toepassing die van toepassing zijn op
de evaluatie tijdens de loopbaan.
Het evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig.
Bij staking van stemmen wordt het personeelslid geacht een gunstige evaluatie te hebben.”
Art. 19 : In artikel 51 van de voormelde rechtspositieregeling wordt §3 en §4 als volgt vervangen:
“§3.
Ten laatste twee weken voor het einde van de proeftijd vindt de eindevaluatie van de proeftijd door het
evaluatiecomité plaats. De deskundigen leveren het voorbereidend rapport over de proeftijd, in bij het
evaluatiecomité. Het evaluatiecomité spreekt de eindevaluatie uit binnen de 45 dagen.
Het resultaat van deze eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel ongunstig.

Als de gemeentesecretaris en de financieel beheerder op proef na het verstrijken van de proeftijd op grond van het
ongunstige eindresultaat van de evaluatie niet in aanmerking komen voor een aanstelling in statutair verband, dan
wordt het ontslag door de gemeenteraad vastgelegd. Het personeelslid wordt hiertoe gehoord.
Het evaluatiecomité kan aan de gemeenteraad adviseren om de proeftijd met een periode van zes maanden te
verlengen, als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd
evaluatieresultaat te komen.
§4. Na afloop van de proeftijd behouden de gemeentesecretaris en de financieel beheerder op proef hun
hoedanigheid van op proef aangesteld personeelslid, tot de gemeenteraad beslist over de vaste aanstelling of het
ontslag.
De gemeenteraad neemt zijn beslissing tot ontslag uiterlijk binnen een periode van twee maanden na de
eindevaluatie door het evaluatiecomité.
Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de regels, vermeld in artikel 108, §1.”
Art. 20 : In artikel 52 van de voormelde rechtspositieregeling wordt §1 als volgt vervangen:
“Met toepassing van artikel 115, derde lid van het gemeentedecreet, worden de gemeentesecretaris en de financieel
beheerder tijdens de loopbaan geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en
schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad.
De evaluatie heeft plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het
personeelsbeleid.
Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de
functiehouder en op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de
burgemeester, de leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden.
Bij staking van stemmen wordt het personeelslid geacht een gunstige evaluatie te hebben.”
Art. 21 : In artikel 52 van de voormelde rechtspositieregeling wordt §4 als volgt vervangen:
“Het voorbereidend rapport van de externe deskundigen bevat per evaluatiecriterium de relevante informatie, die
ingewonnen wordt met behulp van onder andere een evaluatiegesprek, dit is een gestructureerd interview met de
geëvalueerde over de mate waarin en de wijze waarop hij of zij aan de vastgestelde evaluatiecriteria en afspraken
voldaan heeft, en een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester, de
leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden.
Op basis daarvan bevat het voorbereidend rapport een beschrijvende kwalitatieve eindconclusie over de wijze van
functioneren van de functiehouder.”
Art. 22 : In artikel 68 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in het derde lid tussen de woorden “onbezoldigde”
en “afwezigheid” het woord “volledige” ingevoegd.
Art. 23 : In artikel 69 van de vermelde rechtspositieregeling wordt §1 als volgt vervangen:
“§1. Onder overheid wordt in artikel 65 en 67 verstaan:
1°
de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechterlijke verenigingen waarvan
ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
2°
de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en van de gewesten en
de internationale instellingen waarvan ze lid zijn;
3°
de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie of van de
Europese Economische Ruimte;
4°
de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor
leerlingenbegeleiding;
5°
de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6°
elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang en
waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting komt.”
Art. 24 : In artikel 73 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in §3 punt 1° als volgt vervangen:
“1°
voor een graad van rang Cv, vermeld in artikel 7, tweede lid:
a)
C1-C2-C3:
1)
van C1 naar C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evaluatieresultaat;
2)
van C2 naar C3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en een gunstig
evaluatieresultaat;
b)
voor de begeleider in de erkende kinderdagverblijven en de begeleider in de initiatieven voor
buitenschoolse kinderopvang in dit niveau:
C1-C2: van C1 naar C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evaluatieresultaat;”
Art. 25 : In artikel 80 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in §3 voor het laatste lid een lid ingevoegd dat
luidt als volgt:
“De selectiecommissie wordt samengesteld volgens de algemeen geldende regels voor de selecties, vastgesteld in
hoofdstuk II.”
Art. 26 : In artikel 80 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in §4 het eerste lid als volgt vervangen:
“Het personeelslid behoudt na de heraanstelling in een andere functie, ongeacht of die tot dezelfde of tot een andere
graad behoort, de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de functionele loopbaan van zijn
vorige functie. Het personeelslid dat heraangesteld wordt in een functie waarmee een andere functionele loopbaan
met andere salarisschalen verbonden is, behoudt zijn schaalanciënniteit en wordt met schaalanciënniteit ingeschaald
in de overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe functionele loopbaan. Het personeelslid dat als gevolg van die
inschaling een lager jaarsalaris zou krijgen, behoudt zijn vorige jaarsalaris op persoonlijke titel zolang die gunstiger
is.”
Art. 27: In titel III “De loopbaan” van de vermelde rechtspositieregeling wordt een hoofdstuk XI ingevoegd dat luidt
als volgt:
“Hoofdstuk XI. Externe personeelsmobiliteit
Afdeling I.
Externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde werkingsgebied
Artikel 80bis
§1. De externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW wordt vastgesteld overeenkomstig hoofdstuk
2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit
tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de
diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter ondersteuning van de
personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden met hetzelfde werkingsgebied (en latere wijzigingen).
De regeling voor de externe personeelsmobiliteit is wederkerig en gelijk voor zowel de gemeente als het OCMW.
§2. De procedure voor externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW is niet van toepassing op het
ambt van gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente.
Artikel 80ter

§1.De externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW wordt verwezenlijkt op de volgende manieren
of op één van de volgende manieren:
1. door het deelnemen van personeelsleden van het OCMW aan een procedure voor interne personeelsmobiliteit
bij de gemeente, of omgekeerd;
2. door het deelnemen van personeelsleden van het OCMW aan een bevorderingsprocedure bij de gemeente, of
omgekeerd.
§2. Voor het deelnemen aan een procedure voor externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW
komen de volgende personeelsleden in aanmerking:
1. een vast aangesteld statutair personeelslid, ongeacht de administratieve stand;
2. een contractueel personeelslid dat beantwoordt aan de criteria om bij de eigen overheid in aanmerking te
komen voor een bevorderingsprocedure of een procedure voor interne personeelsmobiliteit, bedoeld in de
artikels 74, §2 en 79 §2 van deze rechtspositieregeling.
Artikel 80quater
De aanstellende overheid kan een beroep doen op een externe personeelsmobiliteit met het OCMW bij het vacant
verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten. In voorkomend
geval wordt deze beslissing bezorgd aan het OCMW, samen met het verzoek om de vacante betrekking intern bekend
te maken.
Afdeling II
Gezamenlijke organisatie van selectieprocedures en gemeenschappelijke wervingsreserves bij
sommige overheden met hetzelfde werkingsgebied
Artikel 80quinquies
§1. De aanstellende overheden van de gemeente en het OCMW kunnen bij een aanwervingsprocedure, voor een
vacante betrekking die zowel bij de gemeente als bij het OCMW bestaat, gezamenlijk een selectieprocedure
organiseren overeenkomstig hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende
regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen
sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele
maatregelen ter ondersteuning van de personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden met hetzelfde
werkingsgebied (en latere wijzigingen).
Na een gezamenlijke selectieprocedure kunnen de aanstellende overheden van de gemeente en het OCMW eveneens
een gemeenschappelijke wervingsreserve aanleggen. Het aanleggen van een gemeenschappelijke wervingsreserve
verloopt in overeenstemming met de procedureregels, met toepassing van de artikels 22 en 77 van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
§2. De procedure voor gezamenlijke organisatie van selectieprocedures en gemeenschappelijke wervingsreserves is
niet van toepassing op het ambt van gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente.
Afdeling III
Externe personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden die niet hetzelfde werkingsgebied
hebben en tussen diezelfde lokale en provinciale overheden en diensten van de Vlaamse overheid.
Artikel 80sexies
§1. De externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en andere overheden wordt vastgesteld overeenkomstig
hoofdstuk 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe
personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en
provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter
ondersteuning van de personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden met hetzelfde werkingsgebied (en
latere wijzigingen).
Onder ‘andere overheden’ wordt verstaan de lokale en provinciale overheden die niet hetzelfde werkingsgebied
hebben en de diensten van de Vlaamse overheid.
§2. De procedure voor externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en andere overheden is niet van toepassing
op het ambt van gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente.
Artikel 80septies
Voor het deelnemen aan een procedure voor externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en andere overheden
kunnen de volgende personeelsleden zich kandidaat stellen:
1. een vast aangesteld statutair personeelslid in een gelijkwaardige graad;
2. een contractueel personeelslid in een gelijkwaardige graad die bij de eigen overheid werd aangesteld na het
extern bekendmaken van de vacante betrekking en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing
op de vacante betrekkingen in statutair dienstverband.
Artikel 80octies
De aanstellende overheid kan een beroep doen op een externe personeelsmobiliteit met andere overheden bij het
vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten. In
voorkomend geval wordt bepaald op welk segment van de overheidsarbeidsmarkt een beroep wordt gedaan.
Artikel 80novies
De duur van de proeftijd bedraagt drie maanden voor de statutaire personeelsleden.
De bepalingen over het berekenen van de proeftijd, bedoeld in artikel 34, eerste lid van deze rechtspositieregeling,
zijn van overeenkomstige toepassing.”
Art. 28 : In artikel 106 §1 van de vermelde rechtspositieregeling wordt volgend lid toegevoegd:
“Het statutair personeelslid op proef dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal gedurende drie maanden afwezig
is wegens ziekte of invaliditeit kan ontslagen worden.”
Art. 29 : Artikel 106 §2 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast aangestelde statutaire
personeelslid:
1°
het vrijwillige ontslag;
2°
de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een ongunstige eindevaluatie met vermelding geheel
onvoldoende, vermeld in artikel 48.
3°
de pensionering ingevolgde de toepassing van de pensioenwetgeving;
4°
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
In afwijking van het eerste lid, 4°, kan de aanstellende overheid het vast aangestelde statutaire personeelslid na het
bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar in dienst houden. Het statutaire dienstverband wordt verlengd op verzoek
van de aanstellende overheid of op verzoek van het personeelslid. In het eerste geval is de uitdrukkelijke instemming
van het personeelslid vereist. In het tweede geval is de uitdrukkelijke instemming van de aanstellende overheid
vereist. In beide gevallen verleent de aanstellende overheid de verlenging voor een periode van hoogstens één jaar,
telkens verlengbaar met hoogstens één jaar. Het betrokken personeelslid behoudt gedurende de volledige periode
van de verlenging de hoedanigheid van vast aangesteld statutair personeelslid.”
Art. 30 : In artikel 107 van de vermelde rechtspositieregeling wordt het laatste lid geschrapt.

Art. 31 : In artikel 108, §1, van de vermelde rechtspositieregeling wordt in de eerste zin na het woord
“beroepsongeschiktheid” de zinsnede “of wegens ziekte of invaliditeit, vermeld in artikel 106 §1” ingevoegd.
Art. 32 : In artikel 111 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in §1 punt 3° als volgt vervangen:
“3° niveau C:
graad
rang
schalen
1 basisgraad
Cv
C1-C2-C3
Cv
C1-C2
1 hogere graad
Cx
C4-C5”
Art. 33 : In artikel 112 van de vermelde rechtspositieregeling wordt het laatste lid als volgt vervangen:
“Het uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe door de raad in het kader van het dagelijks
personeelsbeheer gemachtigd is, het hoofd van het personeel, stelt het individuele jaarsalaris van de personeelsleden
vast.”
Art. 34 : Artikel 113 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen komen alleen de werkelijke diensten in statutair of
contractueel verband in aanmerking die het personeelslid als titularis van een bezoldigde betrekking heeft geleverd in
dienst van:
1°
de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechtelijke verenigingen waarvan ze
deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
2°
de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en gewesten en de
internationale instellingen waarvan ze lid zijn;
3°
de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie of van de
Europese Economische Ruimte;
4°
de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor
leerlingenbegeleiding;
5°
de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6°
elke ander instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang, en
waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting komt.”
Art. 35 : Artikel 114 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Voor de toepassing van artikel 113 wordt onder werkelijke diensten verstaan: alle diensten die recht geven op een
salaris of die bij ontstentenis van een salaris krachtens de rechtspositieregeling toch in aanmerking worden genomen
voor de vaststelling van het salaris.”
Art. 36 : In artikel 117 van de vermelde rechtspositieregeling wordt het eerste lid als volgt vervangen:
“Het uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe door de raad in het kader van het dagelijks
personeelsbeheer gemachtigd is, het hoofd van het personeel, stelt de duur vast van de in aanmerking komende
diensten die het personeelslid in het onderwijs als interim of als tijdelijk personeelslid heeft gepresteerd aan de hand
van het attest, verstrekt door de bevoegde autoriteiten.”
Art. 37 : In artikel 121 van de vermelde rechtspositieregeling worden volgende leden als volgt toegevoegd:
“De minimale salarisverhoging is ook van toepassing als een personeelslid in dienst van het bestuur, via een
aanwervingsprocedure aangesteld wordt in een graad van een hoger niveau.
De minimale salarisverhoging is een integraal onderdeel van het jaarsalaris.”
Art. 38 : Artikel 126bis van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt toegevoegd:
“Het jaarsalaris van de financieel beheerder van de gemeente die met toepassing van artikel 75 en 271 van het
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ook
de functie van financieel beheerder van het OCMW uitoefent, wordt verhoogd met 30%.”
Art. 39 : Na titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II “Het vakantiegeld” van de vermelde rechtspositieregeling wordt een
artikel 132bis na de titel ingevoegd dat luidt als volgt:
“§1. Deze afdeling is van toepassing op het vast aangestelde statutaire personeelslid.
§2. In toepassing van artikel 59 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen ontvangt het statutair
op proef aangestelde personeelslid een vakantiegeld in overeenstemming met titel III van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie der werknemers.
§3. In toepassing van artikel 59 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen ontvangt het
contractueel aangestelde personeelslid een vakantiegeld in overeenstemming met titel III van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie der werknemers.
§ 4. In afwijking op de vorige paragraaf ontvangt het contractueel aangesteld personeelslid dat onder de toepassing
valt van het koninklijk besluit van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde
contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, een vakantiegeld in overeenstemming met het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel.”
Art. 40 : In artikel 133 van de vermelde rechtspositieregeling wordt de eerste zin geschrapt.
Art. 41 : In artikel 142 van de vermelde rechtspositieregeling wordt punt 1° als volgt vervangen:
“1°
het forfaitaire gedeelte:
a)
het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar 2011 349,73 euro;
b)
vanaf 2012 wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar, telkens
vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de
maand oktober van het vorige jaar en de teller gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de maand
oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Het resultaat daarvan wordt berekend tot op twee
decimalen nauwkeurig;
c)
het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b), wordt verhoogd met 698,74
euro;
d)
voor het jaar 2012 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening vermeld in punt c), voor
alle personeelsleden verhoogd met 100 euro;
e)
vanaf het jaar 2013 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt c), voor
alle personeelsleden verhoogd met 200 euro.”
Art. 42 : In artikel 147, §3, van de vermelde rechtspositieregeling wordt een tweede lid als volgt toegevoegd:
“Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de haard- of
standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie, de gegarandeerde salarisverhoging na
bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap of de mandaattoelage.”
Art. 43 : Artikel 148 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:

“Het personeelslid dat onvoorzien, buiten zijn arbeidstijdregeling of permanentieplicht, opgeroepen wordt voor een
dringend werk, ontvangt per oproep een verstoringstoelage.
De verstoringstoelage bedraagt twee keer het uurloon.
Personeelsleden kunnen enkel “officieel” opgeroepen worden door het diensthoofd, of de hiërarchische oversten van
zijn diensthoofd, en niet door burgers of andere personeelsleden.
Als berekeningsbasis voor het uurloon geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de haard- of
standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie de gegarandeerde salarisverhoging na
bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap of de mandaattoelage.
De verstoringstoelage kan gecumuleerd worden met de toeslag voor onregelmatige prestaties, vermeld in artikel 145,
en met de toeslag voor overuren, vermeld in artikel 147.”
Art. 44 : Artikel 152 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“De toelage voor het opdrachthouderschap die de raad met toepassing van artikel 82 instelt, is gelijk aan het
geïndexeerde bedrag van de minimale salarisverhoging, vermeld in artikel 121, eerste lid, 1° tot en met 4°, dat
overeenkomt met het niveau van de functie die de opdrachthouder bekleedt.
De toelage wordt maandelijks samen met het salaris betaald.
Overgangsregeling:
Opdrachthouders in een lopende opdracht op het moment van inwerkingtreding van onderhavig artikel, die bij
toepassing van bovenvermelde bepalingen een lagere opdrachthouderstoelage zouden krijgen dan deze die ze op dat
moment hebben, behouden hun toelage op persoonlijke titel voor de verdere duur van hun lopende opdracht.”
Art. 45 : In artikel 160 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in paragraaf 1, eerste lid “De besturen sluiten”
vervangen door “Het gemeentebestuur sluit” en wordt in het tweede lid de woorden “De gemeentebesturen nemen”
vervangen door “Het gemeentebestuur neemt”.
Art. 46 : Artikel 164 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Het personeelslid dat de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets krijgt een
fietsvergoeding.
De fietsvergoeding is gelijk aan 0,20 euro per kilometer.”
Art. 47 : Artikel 165 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Het personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet voor de toekenning van een parkeerkaart door de bevoegde
hogere overheid, ontvangt een vergoeding voor de verplaatsing van en naar het werk met de wagen. Die vergoeding
is gelijk aan de kostprijs van een treinkaart tweede klasse over dezelfde afstand.”
Art. 48 : In artikel 190 van de vermelde rechtspositieregeling wordt een §3 toegevoegd dat luidt als volgt:
“§3.
Een statutair personeelslid dat aansluitend op een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht
het werk deeltijds wenst te hervatten, dient een aanvraag hiertoe in bij het bestuur vergezeld van een geneeskundig
getuigschrift van de behandelende geneesheer met vermelding van de gewenste prestatiebreuk.
De door het bestuur aangestelde arbeidsgeneeskundige dienst oordeelt of het betreffende statutaire personeelslid
geschikt is om deeltijds het werk te hervatten, stelt de prestatiebreuk vast en brengt het hoofd van personeel hiervan
op de hoogte.
Deze procedure dient ook te worden gevolgd bij verlengingsaanvragen.”
Art. 49 : In artikel 209 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in het vijfde lid de zinsnede “waarvan de
afstamming aan zijn zijde vaststaat” geschrapt en wordt volgende bepaling toegevoegd:
“Geboorteverlof kan slechts eenmaal opgenomen worden voor één en hetzelfde kind. Indien meerdere personen
hiervoor in aanmerking komen, wordt de wettelijke voorrangsregeling toegepast.”
Art. 50 : In artikel 210, §2 van de vermelde rechtspositieregeling wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“Het personeelslid stelt het bestuur ten minste drie maanden voor het begin van het in §1, 2° bedoelde onbetaald
verlof en ten minste één maand voor het begin van het in §1, 1° bedoelde onbetaald verlof, schriftelijk op de hoogte
van de periode waarvoor het onbetaald verlof vraagt. De termijn van drie en één maand kan evenwel op verzoek van
het personeelslid door de bevoegde overheid worden ingekort.”
Art. 51 : In artikel 212 van de vermelde rechtspositieregeling wordt in het tweede lid volgende zin toegevoegd:
“De decretale graden en alle leidinggevenden worden uitgesloten van de gunst van de volledige
loopbaanonderbreking.”
Art. 52 : In artikel 213 van de vermelde rechtspositieregeling wordt “2 februari 1991” vervangen door “2 januari
1991”.
Art. 53 : In artikel 213 van de vermelde rechtspositieregeling wordt het tweede lid als volgt vervangen:
“De decretale graden en alle leidinggevenden kunnen slechts genieten van een vermindering met 1/5.”
Art. 54 : In artikel 221 van de vermelde rechtspositieregeling wordt §1 als volgt vervangen:
“§1.
Om voor zijn kind te zorgen heeft het personeelslid het recht om:
hetzij gedurende een periode van vier maanden de uitvoering van zijn volledige arbeidsprestaties te
schorsen zoals bedoeld bij artikel 100 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale
bepalingen; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in maanden;
hetzij gedurende een periode van acht maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de
vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel 102 van voornoemde wet, wanneer hij
voltijds is tewerkgesteld; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in periodes
van twee maanden of een veelvoud hiervan;
hetzij gedurende een periode van twintig maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de
vorm van een vermindering met één vijfde zoals bedoeld in artikel 102 van voornoemde wet wanneer hij
voltijds is tewerkgesteld; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in periodes
van vijf maanden of een veelvoud hiervan.”
Art. 55 : Artikel 222 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“§1.
Het personeelslid heeft recht op dit ouderschapsverlof:
naar aanleiding van de geboorte van zijn kind en tot het kind twaalf jaar wordt;
in het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het
kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de
gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt.
De leeftijdsgrens wordt vastgesteld op 21 jaar wanneer het kind voor ten minste 66% getroffen is door een
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten
toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.
§2.
Aan de voorwaarde van de twaalfde en de eenentwintigste verjaardag moet zijn voldaan uiterlijk gedurende
de periode van het ouderschapsverlof.
De twaalfde en de eenentwintigste verjaardag kan bovendien worden overschreden wanneer het verlof op verzoek
van de werkgever wordt uitgesteld en voor zover de schriftelijke kennisgeving is gebeurd in overeenstemming met de
hierna aangegeven wijze.”

Art. 56 : In de vermelde rechtspositieregeling wordt een artikel 224bis ingevoerd dat luidt als volgt:
“Het personeelslid heeft het recht om een aangepast(e) arbeidsregeling of werkrooster aan te vragen voor de periode
die volgt op het einde van het ouderschapsverlof. Deze periode bedraagt maximum 6 maanden.
Het personeelslid bezorgt hiertoe ten laatste 3 weken voor het einde van de lopende periode van ouderschapsverlof,
een schriftelijke aanvraag aan het bestuur. In de aanvraag dient het personeelslid de redenen aan te geven die
verband houden met een betere combinatie tussen werk en gezinsleven.
Het bestuur beoordeelt deze aanvraag en geeft er schriftelijk gevolg aan ten laatste één week voor het einde van de
lopende periode van ouderschapsverlof, rekening houdend met de behoeften van de werkgever en die van het
personeelslid. Het bestuur deelt in het betrokken geschrift mee op welke wijze bij de beoordeling van de aanvraag
rekening werd gehouden met de behoeften van de werkgever en die van het personeelslid.”
Art. 57 : In artikel 225 van de vermelde rechtspositieregeling wordt een tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“In afwijking van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen,
opent de vierde maand of een ander gelijkwaardig regime ingevoerd door het koninklijk besluit van 31 mei 2012 in
artikel 2, §1 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het
kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, slechts een recht op een onderbrekingsuitkering in hoofd van
personeelsleden die de vierde maand of een ander gelijkwaardig regime opnemen voor kinderen geboren of
geadopteerd vanaf 8 maart 2012.”
Art. 58 : In de vermelde rechtspositieregeling wordt een artikel 230bis ingevoerd dat luidt als volgt:
“§1.
In afwijking van artikel 229, §1, tweede lid, kan het personeelslid bedoeld in het derde lid, voor de bijstand of
de verzorging van een minderjarig kind, tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware
ziekte, zijn arbeidsprestaties volledig schorsen voor een duur van één week, aansluitend verlengbaar met één week.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder zware ziekte, elke ziekte of medische ingreep die door
de behandelend geneesheer van het zwaar ziek kind als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de geneesheer
oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.
De door het eerste lid geboden mogelijkheid staat open voor:
het personeelslid die ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samenwoont;
het personeelslid die samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding.
Wanneer de in het derde lid bedoelde personeelsleden geen gebruik kunnen maken van de door het eerste lid
geboden mogelijkheid, kunnen ook de volgende personeelsleden zich op die mogelijkheid beroepen:
het personeelslid die ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samenwoont;
of, wanneer laatstgenoemd personeelslid in de onmogelijkheid verkeert dit verlof op te nemen, een
familielid van het zwaar zieke kind tot de tweede graad.
§2.
In afwijking van artikel 229, §1, tweede lid, kan de duur van de volledige schorsing van de arbeidsprestaties
korter zijn dan 1 maand wanneer het personeelslid aansluitend op de in de eerste paragraaf bedoelde schorsing zijn
recht bedoeld in artikel 226, eerste lid, wenst uit te oefenen voor hetzelfde zwaar zieke kind.
§3.
Onverminderd artikel 228, wordt het bewijs van hospitalisatie van het kind geleverd door een attest van het
betrokken ziekenhuis.”
Art. 59 : Artikel 231 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Het personeelslid dat van het recht gebruik wenst te maken dient hiervan schriftelijk kennis te geven aan het
bestuur.
Deze kennisgeving gebeurt minstens zeven dagen vóór de ingangsdatum van de schorsing of de vermindering van de
arbeidsprestaties, tenzij beide partijen schriftelijk een andere termijn overeenkomen.
In het kader van artikel 230bis kan, wanneer de hospitalisatie van het kind onvoorzienbaar is, worden afgeweken van
voormelde termijn. In dat geval bezorgt het personeelslid zo spoedig mogelijk een attest van de behandelend
geneesheer van het zwaar zieke kind waaruit het onvoorziene karakter van de hospitalisatie blijkt. Deze mogelijkheid
geldt ook ingeval het verlof verlengd wordt met een week op basis van artikel 230bis.
Deze kennisgeving kan gebeuren door de overhandiging van een geschrift aan het bestuur, dat vervolgens een
duplicaat tekent als bericht van ontvangst, of bij middel van een aangetekend schrijven dat geacht wordt ontvangen
te zijn de derde werkdag na de afgifte ervan bij de post.
In dit geschrift moet het personeelslid de periode vermelden gedurende dewelke hij zijn arbeidsprestaties schorst of
vermindert en hij moet de bovenvermelde attesten van de behandelende geneesheer van de zwaar zieke en van het
betrokken ziekenhuis bijvoegen.
In geval van toepassing van artikel 230 moet het personeelslid bovendien het bewijs leveren van de samenstelling
van zijn gezin door middel van een attest dat wordt afgeleverd door de gemeentelijke overheid en waaruit blijkt dat
de werknemer op het moment van de aanvraag uitsluitend en effectief samenwoont met één of meerdere van zijn
kinderen.
Voor iedere verlenging van een periode van de hier bedoelde schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties
moet het personeelslid dezelfde procedure volgen en het vereiste attest of in voorkomend geval de twee vereiste
attesten indienen.”
Art. 60 : Artikel 232 van de vermelde rechtspositieregeling wordt aangevuld met een lid dat luidt als volgt:
“Dit artikel is niet van toepassing wanneer het personeelslid een volledige schorsing van de arbeidsprestaties geniet
in het kader van artikel 230bis.”
Art. 61 : Artikel 236 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“§1.
Gedurende de volledige duur van de beroepsloopbaan mag het personeelslid maximum 60 maanden zijn
loopbaan volledig onderbreken ; het personeelslid mag voor de leeftijd van vijfenvijftig jaar gedurende maximum 60
maanden zijn prestaties verminderen.
Voor de berekening van de 60 maanden wordt geen rekening gehouden met het verlof voor palliatieve verzorging,
het verlof voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat
lijdt aan een zware ziekte, het ouderschapsverlof en met de periodes van arbeidsonderbreking waarvoor geen
onderbrekingsuitkering werd toegekend.
Een volledige onderbreking kan onmiddellijk aansluiten bij een vermindering van prestaties, en omgekeerd. Een vorm
van vermindering van arbeidsprestaties kan onmiddellijk aansluiten bij een andere. Voor de beoordeling van de
minimumduur van drie maanden wordt rekening gehouden met de tezamen genomen periodes.
Het personeelslid dat de leeftijd van vijfenvijftig jaar heeft bereikt, kan zijn arbeidsprestaties verminderen zonder
beperking van duur.
Het personeelslid dat zijn ambt wil opnemen voor het einde van de onderbrekingsperiode of de periode van
vermindering van zijn beroepsactiviteit, stelt de bevoegde overheid hiervan één maand vooraf schriftelijk op de
hoogte.
§ 2.
In afwijking van § 1, eerste en vierde lid, wordt voor de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in een voltijds
arbeidsregime en die hun arbeidsprestaties verminderen met de helft, met een derde of met een vierde, de leeftijd op

50 jaar gebracht, voor de personeelsleden die op het ogenblik van de begindatum van de vermindering van de
arbeidsprestaties cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden :
daaraan voorafgaand was het personeelslid actief in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de
voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de daaraan voorafgaande 15 jaar;
dit zwaar beroep is een beroep waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat. De lijst met
deze beroepen wordt, vertrekkende van de knelpuntberoepenlijsten van de Gewesten, jaarlijks
vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd besluit, na onderhandeling met het Gemeenschappelijk
Comité voor alle overheidsdiensten en na unaniem advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en het advies van het Comité Overheidsbedrijven.
Voor de toepassing van het vorige lid wordt als zwaar beroep beschouwd :
het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens
twee personeelsleden, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de
loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder
dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat het personeelslid
van ploegen alterneert;
het werk in onderbroken diensten waarbij het personeelslid permanent werkt in dagprestaties waarvan
de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur
en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de onderbroken dienst de gewone
arbeidsregeling van het personeelslid vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt
tewerkgesteld;
het werk met prestaties die gewoonlijk tussen 20 uur en 6 uur vallen, met uitsluiting van de
personeelsleden die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 uur en 22 uur en van de personeelsleden
die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur.
Het begrip zwaar beroep kan, op voorstel van het Gemeenschappelijk Comité van alle Overheidsdiensten, bij een in
Ministerraad overlegd besluit aangepast worden.
De periode van vermindering van prestaties bedoeld in het eerste lid wordt niet aangerekend op de 60 maanden
bedoeld in § 1, eerste lid.
§ 3.
In afwijking van § 1, eerste en vierde lid, wordt voor de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in een
voltijds arbeidsregime en die hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde, de leeftijd op 50 jaar gebracht voor
de personeelsleden die op het ogenblik van de begindatum van de vermindering van de arbeidsprestaties voldoen aan
één van volgende voorwaarden :
daaraan voorafgaand was het personeelslid actief in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de
voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de daaraan voorafgaande 15 jaar. Wordt als zwaar
beroep beschouwd, het zwaar beroep zoals gedefinieerd in § 2, tweede en derde lid;
daaraan voorafgaand heeft het personeelslid een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar doorlopen.
Voor toepassing van het vorige lid komt in aanmerking voor de berekening van de beroepsloopbaan van ten minste
28 jaar :
elk kalenderjaar van tewerkstelling onder het stelsel van de private sector, waarvoor minstens 285 dagen
voltijds loon werd uitbetaald, gerekend in een zesdagenweek;
elk kalenderjaar van tewerkstelling, onder het stelsel van de publieke sector, waarvoor minstens 237
dagen voltijds werkelijk gepresteerde diensten werden vastgesteld, gerekend in een vijfdagenweek.
Voor de kalenderjaren in het stelsel van de private sector van minder dan 285 dagen van tewerkstelling, worden alle
dagen samengeteld en gedeeld door 285. Het resultaat, afgerond naar de lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend
in aanmerking te nemen jaren.
Voor de kalenderjaren in het stelsel van de publieke sector van minder dan 237 dagen van tewerkstelling, worden alle
dagen samengeteld en gedeeld door 237. Het resultaat, afgerond naar de lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend
in aanmerking te nemen jaren.
Voor de kalenderjaren met respectievelijk meer dan 285 dagen of 237 dagen van tewerkstelling, worden de dagen die
de 285 dagen of 237 dagen overschrijden, buiten beschouwing gelaten.
De som van de jaren in de punten 1 en 2 wordt afgerond naar de hogere eenheid.
Voor toepassing van het punt 1 wordt gelijkgesteld met dagen waarop voltijds loon werd uitbetaald, de dagen van :
moederschapsverlof;
verlof naar aanleiding van de geboorte van een kind;
adoptieverlof;
moederschapsbescherming en de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.
Voor de toepassing van het punt 2 worden gelijkgesteld met dagen voltijds werkelijk gepresteerde diensten, de dagen
van :
verloven met behoud van bezoldiging;
moederschapsverlof;
verlof naar aanleiding van de geboorte van een kind;
adoptieverlof;
moederschapsbescherming en de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.
Het bewijs van de 28 jaar beroepsloopbaan gebeurt aan de hand van een formulier, vastgesteld door de Minister van
Werk, op voorstel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
De periode van vermindering van prestaties bedoeld in het eerste lid wordt niet aangerekend op de 60 maanden
bedoeld in § 1, eerste lid.”
Art. 62 : Artikel 257 van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Het personeelslid krijgt, maximaal tien keer per jaar, dienstvrijstelling op de dag waarop het bloed, plasma of
bloedplaatjes geeft. De dienstvrijstelling geldt voor de tijd die nodig is voor de gift, waarin inbegrepen de tijd die
naargelang het geval nodig is voor de verplaatsing naar en van het afnamecentrum.”
Art. 63 : Artikel 264bis van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt ingevoegd:
“Begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang die op datum van inwerkingtreding van artikel 16 van het besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december
2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie
van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde

personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een functionele loopbaan C1-C3 hebben,
behouden in overgangsregeling op persoonlijke titel ook hun functionele loopbaan.”
Art. 64 : Artikel 268 van de vermelde rechtspositieregeling wordt vervangen door “Nihil”.
Art. 65 : In de voormelde rechtspositieregeling wordt een bijlage “functiebeschrijving decretale graden” toegevoegd
als volgt:

1.

Functiebenaming: Gemeentesecretaris

Niveau/Rang Decretale graad
Graad
Administratief
Functiebeschrijving
Doel van de functie
De secretaris is de hoogste ambtenaar in functie. Onder het gezag van de gemeenteraad leidt hij de administratie,
onderzoekt hij de zaken, coördineert hij de werking van de kader- en middenkaderleden en is hij hoofd van het
personeel. Hij/zij is partner van het college van burgemeester en schepenen bij de realisatie van de
beleidsdoelstellingen van de gemeentelijke diensten. Hij/zij stelt zichzelf als hoofddoel het stimuleren en realiseren
van maximale effectiviteit en efficiëntie in de gemeentelijke dienstverlening m.b.t. de welvaarts- en welzijnsopdracht
t.a.v. alle burgers en cliënten.
Resultaatsgebieden
Leidt en coördineert onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen de gemeentelijke
diensten en is, behoudens de wettelijke uitzondering, hoofd van het personeel;
Instaan voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie
van het beleid;
Instaan voor het dagelijks personeelsbeheer;
Adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig,
bestuurskundig en juridisch vlak;
Instaan voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten;
Voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd;
Verantwoordelijk voor het houden van functionering- en evaluatiegesprekken met de medewerkers;
In overleg met het managementteam zorgen voor een voorontwerp van het organogram, de personeelsformatie,
de rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan,
de beleidsnota van het budget en de verklarende nota van een budgetwijziging;
Woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en stelt de
notulen ervan op;
Organiseert de behandeling van de briefwisseling;
Uitvoering van de bevoegdheden aan hem toevertrouwd overeenkomstig de bepalingen uit artikel 58 van het
gemeentedecreet;
Ondertekent, samen met de voorzitter van de gemeenteraad, de briefwisseling, de reglementen, beslissingen,
verordeningen en akten van de gemeenteraad;
Ondertekent, samen met de burgemeester, de briefwisseling, de reglementen, beslissingen, verordeningen en
akten van de gemeenteraad;
Uitvoering van taken in het kader van de wettelijkheidscontrole.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:
via de beschrijving van de resultaatsgebieden een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten die niet
in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (gemeentedecreet, wetgeving
openbaarheid van bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …)
Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Grondige kennis van moderne managementtechnieken
Grondige kennis van de software van de afdeling
Grondige sectorkennis
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
Klantgerichtheid
Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type en niveaugerelateerde competenties (managementfunctie)
Multidisciplinaire teams aansturen
Competenties managen
Cultural awareness
Impact genereren
Visie ontwikkelen
Organisatie opbouwen
Organisatiesensitiviteit
Scorend vermogen
Vaardigheden
Correcte en systematische aanpak
Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
Vertrouwd zijn met automatisatie
Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
Niet gebonden aan vast werk- en uurschema

2.
Niveau/Rang

Decretale graad

Functiebenaming: Financieel beheerder

Graad
Administratief
Functiebeschrijving
Doel van de functie
Leidt de dienst financiële zaken in overleg met de secretaris en onder het gezag van het college van burgemeester en
schepenen en de gemeenteraad (en voor de taken voor het OCMW: onder het gezag van de voorzitter en de raad
voor maatschappelijk welzijn)
Leiden (plannen, organiseren, coördineren, opvolgen, evalueren, rapporteren en bijsturen) van de activiteiten van de
financiële functie binnen de organisatie, teneinde de doelstellingen van het bestuur te vrijwaren via een effectief,
efficiënt en kostenbewust beheer.
Resultaatsgebieden
De financieel beheerder dient volgende taken te vervullen
Financiële planning op LT (MJP), MLT (budget) en KT (thesaurieplanning, liquiditeitsplanning,...)
Op basis van de prioriteiten van de beleidsorganen en in overleg met het managementteam, opstellen van
het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan, de jaarlijkse herziening ervan, het jaarlijks
budget en de budgetwijzigingen, teneinde tot een optimale bedrijfsfinanciering te komen en voor het
bestuur en de administratie het kader te creëren dat richting geeft bij het nemen van de dagelijkse
operationele beslissingen.
De boekhouding en de jaarrekeningen
Instaan voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekeningen, teneinde
aan het bestuur en de leiding van de administratie steeds een correcte weergave van de financiële situatie
te kunnen geven en te verzekeren dat aan alle wettelijke en decretale bepalingen is voldaan.
Subsidiemanagement en niet-fiscale debiteurenbeheer
Het in volle onafhankelijkheid coördineren, plannen, organiseren, opvolgen, evalueren en bijsturen van de
activiteiten m.b.t. het innen van niet-fiscale inkomsten en subsidies, teneinde te verzekeren dat alle
inkomsten rechtmatig, correct en tijdig geïnd worden.
Rapportering en analyse
Maken van analyses van data, gegevens en informatie en opstellen van rapporten teneinde inzicht in de
financiële processen te verwerven om deze te optimaliseren, beslissingsprocessen te ondersteunen en
zodoende de operationele en strategische doelstellingen van de organisatie te behalen en te voldoen aan de
interne en externe rapporteringvereisten.
Voorbeelden van activiteiten:
•
Uitvoeren van de decretaal voorziene rapportagetaken: op de gepaste wijze en in volle
onafhankelijkheid aan de beleidsorganen en de secretaris rapporteren over de thesaurietoestand,
liquiditeitsprognose, evolutie van de budgetten, beheerscontrole…
•
Jaarlijks aan de beleidsorganen en het MAT toelichting verschaffen bij de jaarrekening
•
Regelmatig rapporteren aan de Raad over de uitvoering van de taak van voorafgaande controle
van de wettigheid en regelmatigheid (Visum)
Financieel management
Binnen de decretale grenzen, aansturen van het financieel management van de organisatie en instaan voor
een correcte implementatie ervan, teneinde bij te dragen tot het optimaal gebruik van de beschikbare
middelen en teneinde de wettelijkheid en regelmatigheid van alle financiële verrichtingen te verzekeren
Voorbeelden van activiteiten:
•
De wetgeving opvolgen en zo nodig, de financiële procedures, na overleg met het MAT, hieraan
aanpassen
•
Instaan voor het thesauriebeheer, het schuldbeheer, het debiteurenbeheer (in volle
onafhankelijkheid) en crediteurenbeheer
•
Op aanvraag maken van kostprijsberekeningen en -analyses
•
De uitgaven verrichten die door de secretaris betaalbaar gesteld zijn (tweede handtekening )
•
De beleidsorganen en het MAT op algemeen financieel vlak adviseren
•
Verlenen van advies bij de geplande beslissingen van de secretaris om bepaalde ambtenaren te
belasten met het ter beschikking stellen van een provisie of/en de inning van de geringe
dagontvangsten …
Interne financiële controle met inbegrip van visum
Onder de functionele leiding van de secretaris en in overleg met het managementteam, een strategische rol
spelen bij het opzetten van systemen van interne controle, teneinde de beschikbaarheid van betrouwbare
financiële en beheersinformatie te kunnen waarborgen, de wettigheid en regelmatigheid van de beslissingen
te verzekeren en fouten, misbruiken of fraude te vermijden.
VISUM: In volle onafhankelijkheid instaan voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole
(financiële en juridische verantwoordelijkheid) van de beslissingen van het bestuur, teneinde conformiteit
van de genomen beslissingen aan alle toepasselijke regelgeving (decreet, overheidsopdrachten, sociaal
recht, burgerlijk recht, personeelsformatie, rechtspositieregeling) en aan het budgettair overeengekomen
kader te kunnen verzekeren.
Human Resources Management
Met respect voor de regels van het van kracht zijnde personeelsbeleid, hiërarchisch leiding geven aan de
medewerkers van de eigen financiële dienst ( indien aanwezig ) , teneinde te beschikken over een
competent en gemotiveerd team dat de opdrachten en de doelstellingen van de financiële dienst kan
realiseren.
Externe contacten, samenwerking en verzelfstandiging
Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties en de organisatie
vertegenwoordigen op evenementen of fora, teneinde de werking van de organisatie te faciliteren en/of haar
belangen te verdedigen.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken van collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de
gemeentesecretaris.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:
via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten
opgedragen door de secretaris en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
___________________________________________________________________________

Functieprofiel
Kennisvereisten
Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (gemeentedecreet, wetgeving
openbaarheid van bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …)
Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Grondige kennis van moderne managementtechnieken
Grondige kennis van de software van de afdeling
Grondige sectorkennis
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
Klantgerichtheid
Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (managementfunctie)
Multidisciplinaire teams aansturen
Competenties managen
Cultural awareness
Impact genereren
Visie ontwikkelen
Organisatie opbouwen
Organisatiesensitiviteit
Scorend vermogen
Vaardigheden
Correcte en systematische aanpak
Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
Vertrouwd zijn met automatisatie
Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Art.66 : bijlage I “diplomavoorwaarden” van de vermelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Zie ministerieel besluit van 19 februari 2013 tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per
niveau ter uitvoering van artikel 11, §2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007,
en latere wijzigingen.”
Art.67 : In bijlage III van de vermelde rechtspositieregeling worden de bijzondere rekruteringsvoorwaarden voor de
afgeschafte functies van “afdelingshoofd grondgebiedszaken, milieu en gebouwen” en “diensthoofd openbare werken”
geschrapt en worden volgende functies als volgt toegevoegd of gewijzigd:
Functiebenaming: Administratief deskundige
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden
In het bezit zijn van rijbewijs B
Houder zijn van een bachelordiploma (cfr. algemene voorwaarden)
Functiebenaming: GIS-ambtenaar
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden
In het bezit zijn van rijbewijs B
Houder zijn van een bachelordiploma (cfr. algemene voorwaarden)
Functiebenaming: Ingenieur
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden
In het bezit zijn van rijbewijs B
In het bezit zijn van een diploma van bachelor of science in de ingenieurswetenschappen - richting bouwkunde
Functiebenaming: Administratief hoofdmedewerker
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden
In het bezit zijn van rijbewijs B
Functiebenaming: Administratief hoofdmedewerker sportdienst
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden
In het bezit zijn van rijbewijs B;
In het bezit zijn van een voorbereidend brevet redder of dit behalen binnen de proeftijd;
Functiebenaming: Consulent jeugd en adviesraden
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden
In het bezit zijn van rijbewijs B
Houder zijn van een diploma secundair onderwijs (cfr. algemene voorwaarden)
Houder zijn van het attest “jeugdconsulent” of het attest “expert lokaal jeugdbeleid”, uitgereikt door de Vlaamse
Vereniging voor Jeugddiensten- en Consulenten en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Cultuur, Jeugd,
Sport en Media, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd – voorheen de
afdeling
Jeugd(werk)
van
het
Ministerie
van
de
Vlaamse
Gemeenschap
of 3 jaar professionele beroepservaring in het jeugdwerk bezitten
Art.68 : Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013 met uitzondering van
•
de bepalingen van artikel 18, 19, 20 en 21 van dit besluit die ingaan op 1 januari 2013 met dien verstande
dat de procedureregels die van toepassing waren bij de start van de evaluatieperiode die doorloopt na de
datum van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing blijven op die lopende evaluatieperiode;
•
de bepalingen van artikel 2, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 39, 45, 48, 50, 52, 63, 65 en 67 die ingaan op
de datum van de raadsbeslissing;
•
de bepaling van artikel 24 dat ingaat op 1 juli 2011;
•
de bepaling van artikel 29 dat ingaat op 1 maart 2014;
•
de bepaling van artikel 37 dat ingaat op 1 januari 2009;
•
de bepalingen van artikel 49 en 55 die ingaan op 20 mei 2011;
•
de bepalingen van artikel 54, 56 en 57 die ingaan op 1 juni 2012;
•
de bepalingen van artikel 58, 59 en 60 die ingaan op 1 november 2012;
•
De bepaling van artikel 61 dat ingaat op 1 september 2012
Art. 69 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden I.VL.A. Jaarvergadering d.d. 26 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 9 mei 2014 van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse
Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 26 juni 2014;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde :
- Jaarverslag van de Raad van bestuur en verslag van de Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2013
- Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2013
- Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene vergadering, d.d. 26 juni 2014, van I.VL.A., wordt goedgekeurd,
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene vergadering wordt opgedragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van I.VL.A.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
13

Dagorde: Samenwerkingsverbanden I.VL.A. Jaarvergadering d.d. 26 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedreceet;
Gelet op de wet van 22 januari 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het schrijven d.d. 9 mei 2014 van de Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse
Ardennen, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene vergadering die zal
plaatsvinden op 26 juni 2014;
Gelet op artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping van
de Algemene Vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 1 maart 2002, aan de
colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden
omschreven;
Gelet dat de heer Marc De Pessemier, raadslid, door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgedragen
als vertegenwoordiger;

Gelet op de stemming waaraan 22 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Marc De Pessemier bekomt 22 ja-stemmen;
Gelet dat de heer Marc De Pessemier de volstrekte meerderheid der stemmen heeft bekomen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger op de Algemene vergadering van 26 juni 2014 van I.VL.A.
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van I.VL.A.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 13 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL;
Gelet op de statuten van CIPAL;
Gelet op de oproepingsbrief van 25 april 2014 tot de algemene vergadering van CIPAL van 13 juni 2014 met de
volgende agendapunten:
1. toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers;
2. jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL
over het boekjaar 2013 afgesloten op 31 december 2013;
3. goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013 afgesloten op 31 december
2013
4. jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van
CIPAL over het boekjaar 2013 afgesloten op 31 december 2013;
5. goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013 afgesloten op 31 december
2013;
6. kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar
2013 afgesloten op 31 december 2013;
7. vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
8. benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding;
9. benoeming en vervanging van leden van het adviescomité;
10. goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1 : Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2014, zoals overgemaakt per oproepingsbrief van
25 april 2014, goedgekeurd.
Art. 2 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal
een afschrift van deze beslissing toesturen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen

Afwezig:

Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 13 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”);
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL;
Gelet op de statuten van CIPAL;
Gelet op de oproepingsbrief van 25 april 2014 tot de gewone algemene vergadering van CIPAL van 13 juni 2014;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer
plaatsvervanger(s) mag aanduiden;
Overwegende dat artikel 44 DIS bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen staande vergadering om schepen Hedwin De
Clercq aan te stellen als gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1 : De heer Hedwin De Clercq, schepen, wonende te Brakel, Leinstraat 78, wordt aangesteld als
vertegenwoordiger van de gemeente op de gewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL
van 13 juni 2014.
Art. 2 : Het in artikel 1 van dit besluit vermeld raadslid wordt gemandateerd om op de gewone algemene vergadering
van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2014 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de heden gemeenteraad zijn
genomen over de agendapunten van de gewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL
van 13 juni 2014 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1
te 2440 Geel.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Gemeentelijke Holding. Algemene vergadering d.d.
27 juni 2014. Goedkeuring agenda.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 16 mei 2014 van de Gemeentelijke Holding, betreffende de uitnodiging tot de Algemene
Vergadering van 27 juni 2014;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde :
- Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2013 tot en met 31.12.2013
- Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2013-31.12.2013 door de vereffenaars
- Bespreking jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2013 tot en met 31.12.2013 inclusief
beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden
afgesloten
- Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2013 tot en met
31.12.2013
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering, d.d. 27 juni 2014 van de Gemeentelijke Holding wordt
goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Vergadering wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit.

Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Gemeentelijke Holding. Algemene vergadering dd.
27 juni 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en
bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op onze beslissing van heden houdende de goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering van de
Gemeentelijke Holding d.d. 27 juni 2014;
Gelet dat onze gemeente een vertegenwoordiger op de voormelde vergadering kan aanstellen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om schepen Johan Thomas aan te stellen als
vertegenwoordiger;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- schepen Johan Thomas bekomt 22 ja-stemmen,
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1 : De heer Johan Thomas, schepen, wonende te Brakel, Stationsplein 9, wordt aangesteld als vertegenwoordiger
op de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding d.d. 27 juni 2014.
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de gemeentelijke Holding.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;
Gelet dat de gemeente via een aangetekend schrijven d.d. 22 mei 2014 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering van Intergem op 19 juni 2014;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering :
1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013
2. Jaarrekening per 31 december 2013 – voorstel tot resultaatsverwerking
3. Kwijting van de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking op het
boekjaar 2013
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda goed te keuren;

Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1 : De agenda van de algemene vergadering d.d. 19 juni 2014 van Intergem wordt goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordigers van onze gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van
Intergem op 19 juni 2014, worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de opdrachthoudende vereniging Intergem , ter attentie
van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel
44;
Gelet dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;
Gelet dat onze gemeente, via aangetekend schrijven d.d. 22 mei 2014, wordt opgeroepen deel te nemen aan de
algemene vergadering van de intercommunale Intergem op 19 juni 2014;
Gelet op de raadsbeslissing van heden houdende de goedkeuring van de agenda voor voormelde vergadering;
Gelet dat volgens voormeld artikel 44 bepaald dat de gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke vergadering;
Gelet dat onze gemeente een vertegenwoordiger, en een plaatsvervanger, voor de Algemene Vergadering van de
intercommunale Intergem, op 19 juni 2014, dient aan te duiden;
Gelet dat de heer Marc De Pessemier, raadslid, en mevrouw Mirella Limpens, worden voorgedragen respectievelijk als
vertegenwoordiger en plaatsvervanger;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen :
- de heer Marc De Pessemier bekomt 22 ja-stemmen, mevrouw Mirella Limpens bekomt 21 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1 : De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, wordt aangeduid als
gemeentelijke vertegenwoordiger, en mevrouw Mirella Limpens, raadslid, wonende te Brakel, Voorpad 1, als
plaatsvervanger, om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Intergem op 19 juni 2014.
Art. 2 : De aangestelde vertegenwoordiger en plaatsvervanger worden gemandateerd om op de in artikel 1 van dit
besluit vermelde vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit die door de gemeenteraad van heden is
genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de intercommunale Intergem.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden

Afwezig:

Jürgen De Mets - Secretaris
Christine D’Haeyer - Raadslid

20

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 23 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 7 mei 2014 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening
en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 23 juni 2014;
Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij SOLVA;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde :
1. Samenstelling van het bureau
2. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2013
4. Verslag van de commissaris-revisor
5. Jaarrekening per 31 december 2013
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013
7. Aanvaarden OCMW-Erpe-Mere als lid
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT : Eenparig
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering van SOLVA d.d. 23 juni 2014 wordt goedgekeurd,
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de in artikel 1 vermelde vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit besluit.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 23 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 7 mei 2014 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening
en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 23 juni 2014;
Gelet op de wet van 22 februari 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping van
de Algemene Vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 1 maart 2002, aan de
colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden
omschreven;
Gelet dat mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, door het college van burgemeester en schepenen wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman bekomt 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art.1 : Mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, wonende te Brakel, Hauwstraat 55, raadslid wordt
aangesteld als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van Solva d.d. 23 juni 2014.
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform het besluit dat door de Gemeenteraad heden is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SG Vlaard. Verlenging overeenkomst 2014-2020.
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, het decreet dd. 28 april 1993 houdende vaststelling, voor het
Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, gewijzigd bij decreet dd. 15 juli 2002;
Gelet op de wet dd. 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel;
Gelet op het decreet dd. 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005;
Gelet op decreet basisonderwijs dd. 25 februari 1997;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/11 dd. 30-06-2005;
Gelet op het decreet dd. 06 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikelen 2 §
1,6,7 en 8;
Gelet op het decreet dd. 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op het decreet van 02 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, artikel 19;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit omtrent de samenwerking van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen te
bestendigen en te verlengen vanaf 01 september 2011 tot 31 augustus 2014;
Gelet op de bespreking tijdens het beheerscomité op 03-12-2013 om de samenwerkingsovereenkomst verder te
zetten gedurende de 3de cyclus van de scholengemeenschap;
Gelet op het principeakkoord verlenging samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap Vlaamse Ardennen van
16 december 20123 vanaf schooljaar 2014-2015 tot schooljaar 2019-2020;
Gelet op het protocol van 13 april 2014 van het afzonderlijk bijzonder comité;
Gelet op het advies van de schoolraad van 5 mei 2014
Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van haar basisonderwijs een
scholengemeenschap kan vormen met andere schoolbesturen;
Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op de eerste schooldag
van februari 2011 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich hoogstens over 5 aangrenzende
onderwijszones mag uitstrekken;
Overwegende de voordelen m.b.t. de ondersteuning door stimuluspunten, de ICT-punten, de zorgenveloppe en de
korte vervangingseenheden bij de toetreding tot een scholengemeenschap;
Overwegende dat een schoolbestuur/inrichtende macht in het kader van de organisatie van haar basisonderwijs een
scholengemeenschap kan vormen met andere schoolbesturen/inrichtende machten;
Overwegende dat een schoolbestuur/inrichtende macht deze scholengemeenschap kan oprichten door middel van een
intergemeentelijk samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid;
Overwegende dat deze intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid moet worden
gesloten onder de vorm van een interlokale vereniging;
Overwegende dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het onderwijsnet een significante invloed uitoefent op de
mate van beleidsvoerend vermogen van de scholengemeenschap;
Overwegende de voorrangsregels voor de personeelsleden binnen de scholengemeenschap;
Gelet op het mondeling verslag van de schepen van onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de overeenkomst goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
22 ja-stemmen;
Gelet op de meerderheid der stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1 : De werking van de huidige scholengemeenschap in de vorm van een interlokale vereniging
scholengemeenschap Vlaamse Ardennen met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2014.
Art. 2 : De overeenkomst scholengemeenschap Vlaamse Ardennen 2014-2020
wordt goedgekeurd.
Art. 3 : Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de coördinerend directeur van de scholengemeenschap
VLAARD – contactadres: Markt 20, 9550 Herzele en de directeur van de gemeentelijke basis- en kleuterschool.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen

Afwezig:

Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Algemene vergadering d.d. 12 juni 2014. Goedkeuring agenda.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 6 mei 2014 van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort VVSG,
betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 12 juni 2014;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde :
1. Samenstelling Bureau en aanduiding stemopnemers;
2. Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2013;
3. Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2013 + verslag van de Commissaris-revisor;
4. Kwijting aan de bestuurders en kwijting aan de commissaris-revisor;
5. Toelichting en goedkeuring begroting 2014.
6. Raad van bestuur :
- einde mandaat bestuurslid en voordracht nieuw lid;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering, d.d. 12 juni 2014 van VVSG wordt goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering wordt opgedragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de VVSG.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Algemene vergadering d.d. 12 juni 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger
en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op onze beslissing van heden houdende de goedkeuring van de agenda van de algemene ledenvergadering van
de vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort VVSG, d.d. 12 juni ;
Gelet dat onze gemeente een vertegenwoordiger op de voormelde vergadering kan aanstellen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, om raadslid Marc De Pessemier aan te stellen
als vertegenwoordiger;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- raadslid Marc De Pessemier bekomt 22 ja-stemmen,
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1 : De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, wordt aangesteld als
vertegenwoordiger op de algemene ledenvergadering van VVSG d.d. 12 juni 2014.
Art.2: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan VVSG.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter

Afwezig:

Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden.Fingem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet onze gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Fingem;
Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Fingem die
bijeengeroepen wordt op 19 juni 2014 per aangetekende schrijven van 8 mei 2014;
Gelet op het Vlaams decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001;
1. Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen het dossier dat door Fingem wordt overgemaakt
volgende agendapunten bevat :
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013
2. Jaarrekening per 31 december 2013 – voorstel tot resultaatsverwerking
3. Verslag van de commissaris
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De agenda van de Algemene Vergadering van Fingem van 19 juni 2014 wordt goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van Fingem van 19
juni 2014 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavige beslissing in
verband met de te behandelen agendapunten;
Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Fingem, p/a Intermixt, t.a.v. de heer Laurent Alens, Ravensteingalerij 4 bus 2 – 1000
Brussel.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden.Fingem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de raadsbesluiten betreffende de toetreding en de verlenging van toetreding tot het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Fingem;
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 8 mei 2014 van Fingem waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te
nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 19 juni 2014;
Gelet op de statuten van Fingem, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de
gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende
vereniging;
Gelet op de door Fingem verstrekte algemene info, waarbij verwezen wordt op het strikt naleven van het decreet en
de statutaire bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding van de mandatarissen;
Gelet op artikel 44 van het Decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en oproeping van de
Algemene Vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;
Gelet op de omzendbrief van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 11 maart 2002 aan de
Colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing op artikel 44 worden omschreven;

Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen elke vennoot bij artikel 26 recht heeft op minstens
één volmachtdrager;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om mevrouw Mirella Limpens, raadslid, aan te
stellen als gemeentelijke volmachtdrager en de heer Hedwin De Clercq, schepen, als plaatsvervanger,
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- mevrouw Mirella Limpens bekomt 22 ja-stemmen;
- de heer Hedwin De Clercq bekomt 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Mevrouw Mirella Limpens, raadslid, wonende te Brakel, Voorpad 1, en de heer Hedwin De Clercq, schepen,
wonende te Brakel, Leinstraat 78, worden respectievelijk als gemeentelijke vertegenwoordiger en als
plaatsvervangende vertegenwoordiger aangesteld om deel te nemen aan de algemene vergadering van FINGEM op
19 juni 2014.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van het Intergemeentelijk
samenwerkingsverband Fingem.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
26/1

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Water-link. Jaarvergadering 20 juni
2014.Goedkeuring agenda.
het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
de nieuwe gemeentewet;
het gemeentedecreet;
het schrijven d.d. 23 mei 2014 van Water-link betreffende uitnodiging tot de Jaarvergadering op 20 juni

Gelet op
Gelet op
Gelet op
Gelet op
2014;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering :
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2013
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013
3. Verslag van het college van commissarissen
4. Verslagen van de commissaris (lid IBR)
5. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris (lid IBR)
6. Goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen
7. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreidingen van
toetredingen
8. Benoeming van vertegenwoordigers in Directiecomités 2013-2014
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2013-2014
10. College van Commissarissen : aanstelling van 2 commissarissen, vertegenwoordigers voor de regio’s Zuid en
Vlaam Brabant)
10. Toewijzing pensioenfonds TMVW
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1 : De agenda van de jaarvergadering van Water-link d.d. 20 juni 2014 wordt goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordigers van onze gemeente die zullen deelnemen aan de in artikel 1 vermelde
jaarvergadering worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan Water-link.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine

Afwezig:

Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Christine D’Haeyer - Raadslid

26/2

Dagorde: Industriegrond. Verkoop gebouw 44. Openbare verkoop - toewijs onder
opschortende voorwaarde.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op de akte van aankoop van het perceel gelegen te Industrielaan 44, kadastraal gekend onder sectie C,
nummer 861c jegens de gemeente Brakel en opgesteld door mevrouw M. Van Winghem, commissaris bij het
aankoopcomité Gent II dd. 24 november 1998;
Overwegende dat de gemeente Brakel overeenkomstig voornoemde akte dd. 24 november 1998 beschikt over een
recht van voorkoop voor het geval het gestelde goed uit de hand of openbaar zou verkocht worden en dat dit recht
van voorkoop binnen een termijn van 30 dagen dient uitgeoefend te worden;
Gelet op het schrijven dd. 16 april 2014 op naam van notaris Vanderlinden met melding van de openbare verkoop dd.
20 mei 2014 om 15.00u in café Ceres, Neerstraat 6, 9660 Brakel;
Gelet op het schrijven dd. 20 mei 2014 op naam van notaris Vanderlinden met melding van de koopsom van 440.000
euro;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen betreffende het niet-uitoefenen van het recht
van voorkoop;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de positief adviserende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: De gemeenteraad beslist af te zien van het recht van voorkoop op het perceel te Industrielaan 44, 9660
Brakel voor het bedrag van 440.000 euro of enig hoger bedrag dat binnen het kader van deze procedure zou geboden
worden.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Vanderlinden, Neerstraat 91, 9660 Brakel.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
26/3

Dagorde: Provinciale brandweerschool. Algemene ledenvergadering d.d. 25 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 21 mei 2014 van de vzw Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen, betreffende de
uitnodiging tot de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2014;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde :
- goedkeuring verslag van vorige vergadering
- werkingsverslagen 2013 en activiteiten 2014 - toelichting
- jaarrekeningen en balans 2013 – toelichting
- verslag van de verificateur
- goedkeuring jaarrekeningen en balans 2013
- toelichting en goedkeuring budget 2014
- overname PBO door de provincie
Gelet op het voorstel om de voormelde van het college van burgemeester en schepenen om de agenda goed te
keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 25 juni 2014, van de vzw Provinciale Brandweerschool
Oost-Vlaanderen, wordt goedgekeurd,
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
26/4

Dagorde: Provinciale brandweerschool. Algemene vergadering d.d. 25 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op onze beslissing van heden houdende de goedkeuring van de agenda van de algemene ledenvergadering van
de provinciale brandweerschool Oost-Vlaanderen, d.d. 25 juni 2014;
Gelet dat onze gemeente een vertegenwoordiger op de voormelde vergadering kan aanstellen;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 25 maart 2014 betreffende de aanstelling van de heer Peter Vanderstuyf als
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de legislatuur 2013-2018;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om raadslid Peter Vanderstuyf te behouden als
vertegenwoordiger;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- raadslid Peter Vanderstuyf bekomt 22 ja-stemmen,
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1 : De heer Peter Vanderstuyf, raadslid, wonende te Brakel, Elverenberg 31, wordt aangesteld als
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de provinciale brandweerschool Oost-Vlaanderen d.d. 25 juni
2014.
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de provinciale brandweerschool Oost-Vlaanderen.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marijn Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Fernand De
Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Christine D’Haeyer - Raadslid
27
Dagorde: Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 24 februari 2014 houdende de openverklaring van 1 functie van stagiairbrandweerman;
Gelet op de raadsbeslissing van 21 oktober 2013 houdende de vaststelling van een wervingsreserve voor de functie
van brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer geldig tot en met 20 oktober 2016;
Gelet dat de heer Lieven Denijs als laatste kandidaat die voldoet aan alle voorwaarden vermeld staat op voormelde
lijst;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Lieven Denijs aan te stellen als
stagiair-brandweerman;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Lieven Denijs bekomt 22 ja-stemmen;
Gelet op de meerderheid der stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1: De heer Lieven Denijs, geboren te Geraardsbergen 19 mei 1979, wonende te Geraardsbergen, Dreef 26, wordt
met ingang van 1 juli 2014 aangesteld als stagiair brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer, voor de
duur van één jaar.

Art.2: In toepassing van artikel 11 van het reglement van organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer zal
betrokkene een dienstnemingscontract aangaan voor de duur van de stage.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

