TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD MAANDAG 2 JUNI 2014
OPENBARE ZITTING
Milieu
01

Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen op het gemeentelijk
containerpark.
Het containerparkreglement d.d. 14 april 2014 dient aangepast te worden om:
het reglement om te vormen van een retributiereglement naar een belastingreglement wat
toelaat om inkomsten eenvoudiger te kunnen vorderen;
aanbevelingen van OVAM op te nemen;
administratieve aanpassingen te doen.
Het college stelt voor het ontwerp van reglement goed te keuren.

Openbare Werken – Mobiliteit
02
Herstel betonvakken. Raamovereenkomst. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Teneinde bij onverwachte verzakkingen in betonwegen snel te kunnen overgaan tot het uitvoeren van
herstellingswerken werd een bestek met als voorwerp ‘herstel van betonvakken’-raamovereenkomst
opgemaakt.
De opdracht loopt over maximum 3 jaren en beperkt zich in totaal tot € 80000 excl.btw.
Het college stelt voor om de lastvoorwaarden en de gunningswijze ( onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking) goed te keuren.
03
Mobiliteitsplan.Verbreden en verdiepen. Vaststelling.
Het college stelt voor om het ontwerp Mobiliteitsplan ‘Verbreden en Verdiepen’ definitief vast te
stellen.
04

Patrimonium. Voorstel Kadaster om perceel Ronsesestraat Sie. C 455b in te
lijven bij openbaar domein.
Op voorstel van het Kadaster stelt het college voor om het perceel gelegen te ex-Nederbrakel, Sie.C
nr.455 b in te lijven bij het openbaar domein gezien dit perceel het karakter van openbare weg heeft
gekregen door zijn gebruik en uitrusting.
05
Water-Link. Herstelling brug Lobe / Trimpont. Meetstaat met raming.
De voetweg tussen Lobe en Trimpont is ontoegankelijk geworden ter hoogte van een
grachtonderdoorgang. Het herstel van de voetweg, via de bestaande gemetste duiker, omvat o.a. het
profileren en verstevigen van de grachttaluds. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met
TMVW-AQUARIO werd een raming voor herstel gevraagd. De raming van de herstellingswerken
bedraagt 9.800 euro.
Het College stelt voor TMVW-AQUARIO de opdracht te geven tot het herstel van de voetweg.
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.
Het college stelt voor om de wegenis binnen de 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 goed
te keuren.
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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.
Het college stelt voor de wegenis binnen de 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 goed te keuren.

Secretariaat
08
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 2 functies van
brandweerman.
Ingevolge de wijziging van het personeelsbestand van de gemeentelijke vrijwillige brandweer, in
raadszitting d.d. 6 augustus 2012, werd het aantal brandweermannen vastgesteld op 32. Heden zijn
er 29 brandweermannen in dienst. 1 functie van brandweerman werd open verklaard in zitting van
24/02/2014.
Het college stelt voor om de overige 2 functies open te verklaren
09
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 2 functies van korporaal.
Tijdens de gemeenteraad d.d. werden 4 brandweermannen bevorderd tot korporaal. De formatie, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad, voorziet een vermindering van 2 korporaals na de bevorderingen
tot sergeant. Er kunnen dus 2 functies van korporaal worden open verklaard.
Het college stelt voor 2 functies van korporaal bij bevordering open te verklaren.
10
Gemeentepersoneel. Aanpassing personeelsbehoeftenplan (actualisatie 1/2014).
Het personeelsbehoeftenplan omvat o.a. onderstaande aanpassingen:
1° het personeel van sporthal en zwembad wordt samengebracht in één sportdienst
2° het voorzien van een halftijdse statutaire technisch medewerker – redder (C1-C3)
3° het voorzien van een halftijdse contractuele medewerker – kinderbegeleider (C1-C2)
4° het schrappen van de functie afdelingshoofd grondgebiedszaken en diensthoofd openbare werken
5° het opwaarderen van de administratieve ondersteuning op stedenbouw naar B-niveau.
6° het voorzien van een voltijds GIS-ambtenaar in statutair verband (B1-B3)
7° het voorzien van een bijkomende voltijdse contractuele technisch assistent – parkwachter voor het
containerpark (D1-D3)
8° het opwaarderen van de huidige functie van technisch beambte naar technisch assistent (D1-D3)
9° het voorzien van een voltijdse contractuele consulent jeugd en adviesraden (C1-C3)
10° het schrappen van de functie van tewerkstellingsconsulent
Het college stelt voor het ontwerp van personeelsbehoeftenplan goed te keuren.
11
Gemeentepersoneel. Rechtspositieregeling. Aanpassing nummer 1/2014.
De RPR omvat o.a. onderstaande aanpassingen:
1° het principe van de externe personeelsmobiliteit
2° de evaluatie
3° het schrappen van de volledige onderbreking van de loopbaan voor de leidinggevenden
Het college stelt voor het ontwerp van RPR goed te keuren.
12

Samenwerkingsverbanden I.VL.A. Jaarvergadering d.d. 26 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Het college stelt voor de punten van de agenda van de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2014, 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
goed te keuren
13

Samenwerkingsverbanden I.VL.A. Jaarvergadering d.d. 26 juni 2014. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Het college stelt voor raadslid Marc De Pessemier aan te duiden als vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering d.d. 26 juni 2014 van I.VL.A. en de aangestelde vertegenwoordiger te
mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad van heden
is genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
14

Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 13 juni 2014.
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Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van CIPAL
d.d. 13 juni 2014, met volgende agenda :
- toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers;
- 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;
- goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013 afgesloten op 31
december 2013
- 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;
- goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013 afgesloten op
31 december 2013;
- kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het
boekjaar 2013 afgesloten op 31 december 2013;
- vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
- benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding;
- benoeming en vervanging van leden van het adviescomité;
- goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
15

Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 13 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en bepalen
mandaat.
Het college stelt raadslid Peter Vanderstuyf voor als vertegenwoordiger op de Algemene
Ledenvergadering van CIPAL d.d. 13 juni 2014 en de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren
om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad van heden is genomen
over de agendapunten van de deze vergadering
16

Samenwerkingsverbanden. Gemeentelijke Holding. Algemene vergadering d.d.
27 juni 2014. Goedkeuring agenda.
Het college stelt voor de punten van de agenda van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 juni 2014,
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
goed te keuren
17

Samenwerkingsverbanden. Gemeentelijke Holding. Algemene vergadering dd.
27 juni 2014. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger,
en bepalen mandaat.
Het college stelt schepen Johan Thomas voor als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van
Gemeentelijke Holding d.d. 27 juni 2014 en de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te
handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de
agendapunten van de deze vergadering
18

Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Het college stelt voor de punten van de agenda van de Algemene Vergadering d.d. 19 juni 2014, zijnde
:
Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013
Jaarrekening per 31 december 2013 – voorstel tot resultaatsverwerking
Kwijting van de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met
betrekking op het boekjaar 2013
Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
Statutaire benoemingen
Statutaire mededelingen
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goed te keuren
19

Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en bepalen
mandaat.
Het college stelt raadslid Marc De Pessemier voor als effectieve vertegenwoordiger en raadslid Mirella
Limpens als plaatsvervanger op de Algemene Vergadering van Intergem d.d. 19 juni 2014 en de
aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit dat
door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
20

Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 23 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van SOLVA
d.d. 23 juni 2014, met volgende agenda :
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
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
21

Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 23 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Algemene Vergadering van SOLVA d.d.
35 juni 2014.
Het college stelt voor om :
- raadslid Marie-Jeanne De Temmerman aan te stellen als gemeentelijke vertegenwoordiger;
- de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit
dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
22
Samenwerkingsverbanden. SG Vlaard. Verlenging overeenkomst 2014-2020.
De raad heeft in zitting van 21/03/2005 beslist om voor het gemeentelijk basisonderwijs toe te treden
tot de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen gedurende 6 schooljaren met ingang van het schooljaar
2005-2006.
In zitting van 26/04/2011 werd de toetreding verlengd tot eind schooljaar 2013-2014.
Het college stelt voor om op vraag van het schoolhoofd van het gemeentelijk onderwijs en de
Scholengemeenschap de toetreding te verlengen tot einde schooljaar 2019-2020.
23

Samenwerkingsverbanden. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Algemene vergadering d.d. 12 juni 2014. Goedkeuring agenda.
Het college stelt voor de punten van de agenda van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 juni 2014,
zijnde :
Samenstelling bureau en aanduiding stemopnemers
Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2013
Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2013 + verslag van de commissaris-revisor
Kwijting aan bestuurders en kwijting aan de commissaris-revisor
Toelichting en goedkeuring begroting 2014
Raad van bestuur :
o Einde mandaat : dhr Johan Vanschoenwinkel
o Voordracht nieuw lid : dhr Jan Dalemans
goed te keuren
24

Samenwerkingsverbanden. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Algemene vergadering d.d. 12 juni 2014. Aanstelling gemeentelijke
vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Het college stelt raadslid Marc De Pessemier voor als vertegenwoordiger op de Algemene
Ledenvergadering van VVSG d.d. 12 juni 2014 en de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren
om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad van heden is genomen
over de agendapunten van de deze vergadering.
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Samenwerkingsverbanden.Fingem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Goedkeuring agenda.
Het college stelt voor de punten van de agenda van de Algemene Vergadering d.d. 19 juni 2014, zijnde
:
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013
Jaarrekening per 31 december 2013 – voorstel tot resultaatsverwerking
Verslag van de commissaris
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen
goed te keuren
26

Samenwerkingsverbanden.Fingem. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2014.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en bepalen
mandaat.
Het college stelt raadslid Mirella Limpens voor als effectieve vertegenwoordiger en schepen Hedwin De
Clercq als plaatsvervanger op de Algemene Vergadering van Fingem d.d. 19 juni 2014 en de
aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit dat
door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
BESLOTEN ZITTING
27
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman.
Gelet op de openverklaring van 1 functie van brandweerman, zitting gemeenteraad d.d. 24 februari
2014, stelt het college voor om de eerstvolgende kandidaat op de wervingsreserve goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 21 oktober 2013, en die voldoet aan alle voorwaarden aan te stellen
met ingang van 1 juli 2014.
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