TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD maandag 11 mei 2015
OPENBARE ZITTING
Secretariaat
01
Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene Vergadering dd. 18 juni 2015.
Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Intergem d.d. 18
juni 2015, met volgende agenda :
Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2014
Kwijting van de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met
betrekking op het boekjaar 2014
Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder elektriciteit door VREG
Statutaire benoemingen
Statutaire mededelingengoed
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren en de aangestelde vertegenwoordiger en plaatsvervanger te
mandateren om op de vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad
wordt genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
02

Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Algemene Vergadering d.d. 2 juni 2015.
Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Intercommunale
Westlede d.d. 2 juni 2015, met volgende agenda :
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2/12/2014
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2014
3. Verslag Commissaris-Revisor
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor
5. Werkingsverslag 2014
6. Ontslag leden Raad van Bestuur
7. Benoeming leden Raad van bestuur
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren en de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om op
de vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit die door de gemeenteraad wordt genomen over de
agendapunten van de deze vergadering.
03
Samenwerkingsverbanden. Farys. Statutenwijziging.
Het college stel voor om het ontwerp betreffende aanpassing statuten van TMVW goed te keuren.
04

Samenwerkingsverbanden. Cipal. Algemene Vergadering d.d. 12 juni 2015. Goedkeuring
agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van CIPAL d.d. 12 juni
2015, 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 2014 afgesloten op 31 december 2014;
- goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014 afgesloten op 31 december
2014
- jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van
CIPAL over het boekjaar 2014 afgesloten op 31 december 2014;
- goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014 afgesloten op 31 december
2014;
- kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar
2014;
- vervanging bestuurder
- benoeming en vervanging van leden van het adviescomité;
- goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
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Het college stelt voor om de agenda goed te keuren en de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om op
de vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit die door de gemeenteraad wordt genomen over de
agendapunten van de deze vergadering.
05

Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
Resultatenrekening en balans 2014.
Jaarlijks dient de resultatenrekening en balans van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen
goedgekeurd te worden.
Het college stelt voor om de rekening en balans 2014 goed te keuren.
06

Samenwerkingsverbanden. Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
Budget 2015.
Jaarlijks dient de begroting van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen goedgekeurd te
worden.
Het college stelt voor om de begroting 2015 goed te keuren.
07

Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
Goedkeuring overeenkomst.
De oprichtingsovereenkomst van de Interlokale Vereniging Burensportdienst werd gewijzigd.
Het college stelt voor om de gewijzigde overeenkomst goed te keuren.

08
OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2014-2019 op
naam van het OCMW goed te keuren.
09
OCMW Brakel. Budgetwijziging 2015/1.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aanpassing 1 van het budget 2015 op naam van het
OCMW goed te keuren.
Financiën
10
Meerjarenplan 2014/2019. Wijziging 2014-2019/4. Goedkeuring.
Het ontwerp van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/4, wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk
€ 47.274 in 2015
€ 106.330 in 2016
€ 6.010 in 2017
€ 11.827 in 2018
€ 16.784 in 2019
De autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt € 81.149.
11
Budgetwijziging 2015/1. Goedkeuring.
Het ontwerp van de wijziging van het budget 2015/1, wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Het resultaat
op kasbasis bedraagt € 47.274.
Secretariaat
12
Gemeentehuis. Concessie fotocabine.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van concessie met het oog op het plaatsen van
een fotocabine op het gemeentehuis goed te keuren.
13
Gemeentelijke Sporthal. Huishoudelijk reglement
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het huidig huishoudelijk reglement op te heffen en te
hernemen met de door het agentschap voor binnenlands bestuur voorgestelde aanpassing.
Burgerlijke Stand
14
Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Gelet op het verbod tot het gebruik van pesticiden dient ieder lokaal bestuur fundamenteel na te denken over een
aangepast onderhoud van het openbaar domein.
Voor wat betreft de gemeentelijke kerkhoven wordt een nieuwe wijze van begraving voorgesteld die het
onderhoud een stuk eenvoudiger moet maken.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de politieverordening op de begraafplaatsen en
lijkbezorging goed te keuren.
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Milieu
15

Investeringen. Aankoop werktuigdrager + onkruidborstel. Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
De Vlaamse overheid keurde in 2001 het pesticidenreductiedecreet goed met als doel het gebruik van pesticiden
voor het beheer van de openbare ruimte drastisch te verminderen. Dit heeft als gevolg dat gemeenten, OCMW’s
en andere openbare besturen tegen 1 januari 2015 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken.
De aankoop van een werktuigdrager met onkruidborstel, via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking,
wordt geraamd op 9680 euro (incl. btw). De nodige gelden zijn voorzien in het budget 2015.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren.
16

Investeringen. Aankoop werktuigdrager + onkruidbrander. Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
De Vlaamse overheid keurde in 2001 het pesticidenreductiedecreet goed met als doel het gebruik van pesticiden
voor het beheer van de openbare ruimte drastisch te verminderen. Dit heeft als gevolg dat gemeenten, OCMW’s
en andere openbare besturen tegen 1 januari 2015 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken.
De aankoop van een werktuigdrager met onkruidbrander, via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking,
wordt geraamd op 10890 euro (incl. btw). De nodige gelden zijn voorzien in het budget 2015.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren.
17

Containerpark. Aanpassing belastingreglement op de inzameling, recyclage en
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen dd, 26
december 2014.
Het containerparkreglement d.d. 26 december 2014 dient aangepast te worden omdat het Agentschap van
Binnenlands Bestuur, via schrijven d.d. 05/03/2015, het gemeentebestuur de opdracht gaf het artikel 6 van het
reglement aan te passen (procedure bezwaarschriften).
Ruimtelijke Ordening
18
RUP Herschikking woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het college stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren met het oog op het opstarten van de
opmaak van een RUP in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Openbare Werken - Mobiliteit
19
Intergem. Offerte vervangen bestaande armaturen door LED armaturen te
Nederstenkouter.
In het kader van Masterplan Openbare Verlichting voor Brakel werd een offerte aan Eandis gevraagd voor het
vervangen van de bestaande armaturen door LED armaturen te Nederstenkouter. De raming van de voorziene
werken bedraagt 9.714,61 excl. BTW.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de offerte goed te keuren.
20
Intergem. Offerte vervangen bestaande armaturen door LED armaturen te Hovendaal.
In het kader van Masterplan Openbare Verlichting voor Brakel werd een offerte aan Eandis gevraagd voor het
vervangen van de bestaande armaturen door LED armaturen te Hovendaal. De raming van de voorziene werken
bedraagt 32.524,94 € excl. BTW.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de offerte goed te keuren.
21

Kroonstraat. Wegenis- en rioleringswerken. Aangepast ontwerpdossier. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Wijzigen van de beslissing van de gemeenteraad in zitting d.d. 04 juli 2011 inzake agendapunt “Kroonstraat.
Wegenis- en rioleringswerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.” n.a.v. het herschrijven van het
bestek conform een recentere versie van het Standaardbestek 250 en de integratie de afkoppelingen op privé
domein.
De werken worden in totaal geraamd € 1.073.144,31 incl. BTW, opgesplitst in 5 delen:
-rioleringswerken ten laste van Farys en 100 % subsidieerbaar: € 528.550,74
-rioleringswerken ten laste van Farys en niet-subsidieerbaar: € 53.103,00
-wegeniswerken 60% ten laste van Farys: € 264.908,10
-wegeniswerken 40 % ten laste van gemeente: € 213.692,53
-afkoppelingen op prive ten laste van Farys: € 12.889,94
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de lastvoorwaarden goed te keuren en de werken te
gunnen via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
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