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TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD MAANDAG 1 DECEMBER R2014 

OPENBARE ZITTING 

Jeugd - Middenstand - Senioren 

01 Adviesraden. Jaarverslag jeugdraad 2013. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag 2013 op 

naam van de jeugdraad. 

 

02 Adviesraden. Jaarverslag middenstandsraad 2013. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag 2013 op 

naam van de middenstandsraad. 
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Adviesraden. Jaarverslag seniorenraad 2013. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag 2013 op 
naam van de seniorenraad. 

 

Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie 

04 Adviesraden. Jaarverslag sportraad 2013. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag 2013 op 

naam van de sportraad. 

 

Milieu 

05 Buurtweg 159 en 163 te Everbeek. Definitieve vastlegging rooilijnplan. 

Het voorlopige rooilijnplan van buurtweg 159 en 163 te Everbeek, goedgekeurd door de gemeenteraad 

van 30 juni 2014, wordt na openbare consultatie definitief goedgekeurd. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. 

Het dossier zal, na goedkeuring door de gemeenteraad, overgemaakt worden aan het provinciebestuur 

Oost-Vlaanderen in het kader van een verleggingsdossier. 

 

06 Buurtweg 60 te Everbeek. Definitieve vastlegging rooilijnplan. 

Het voorlopige rooilijnplan van buurtweg 60 te Everbeek, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 

juni 2014, wordt na openbare consultatie definitief goedgekeurd. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. 

Het dossier zal, na goedkeuring door de gemeenteraad, overgemaakt worden aan het provinciebestuur 

Oost-Vlaanderen in het kader van een verleggingsdossier. 

 

07 Buurtweg 75 te Everbeek. Definitieve vastlegging rooilijnplan. 

Het voorlopige rooilijnplan van buurtweg 75 te Everbeek, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 

juni 2014, wordt na openbare consultatie definitief goedgekeurd. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. 

Het dossier zal, na goedkeuring door de gemeenteraad, overgemaakt worden aan het provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen in het kader van een verleggingsdossier. 

 

08 Buurtweg 95 te Everbeek. Opheffen voorlopig rooilijnplan. 

Het voorlopige rooilijnplan van buurtweg 95 te Everbeek, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 

juni 2014, wordt na openbare consultatie opgeheven. 

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend. 

Het bezwaarschrift is gegrond en daarom zal een nieuw dossier worden opgestart. 

 

09 Buurtweg 95 te Everbeek. Voorlopige vastlegging rooilijnplan. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om buurtweg 95 op te waarderen (openen, 

verplaatsen en af te schaffen). In het kader van de nieuwe wetgeving, met name de wijziging van de 

buurtwegenwet van 10/04/1841 en het rooilijnendecreet van 8/05/2009 door het decreet van 4 april 
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2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 

grond- en pandenbeleid (BS 15 april 2014), dient hiervoor ook een rooilijnplan voor opgemaakt te 

worden. 

In het dossier vindt u de voorlopige vastlegging van het rooilijnplan voor wat betreft buurtweg 95 te 

Everbeek. Na goedkeuring door de gemeenteraad start een openbaar onderzoek van 30 dagen. 

 

10 Buurtweg 95 te St.-Maria Oudenhove. Definitieve vastlegging rooilijnplan. 
Het voorlopige rooilijnplan van buurtweg 95 te St.-Maria-Oudenhove, goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 30 juni 2014, wordt na openbare consultatie definitief goedgekeurd. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. 

Het dossier zal, na goedkeuring door de gemeenteraad, overgemaakt worden aan het provinciebestuur 

Oost-Vlaanderen in het kader van een verleggingsdossier. 

 

Openbare Werken - Mobiliteit 

11 Gebouwen. Gemeentelijk zwembad. Herstel plafond overeenkomstig art. 157 

Gemeentedecreet. Besluit college van burgemeester en schepenen dd. 

17/11/14. 

Naar aanleiding van de melding van het vallen van tegels boven het kinderbad van het gemeentelijk 

zwembad, heeft het college van burgemeester en schepenen dd. 17 november 2014 beslist om bij 

hoogdringendheid herstelwerken te laten uitvoeren. 

Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad onverwijld hiervan op de hoogte. 

 

12 Gemeentelijk onderwijs. Schenking digitaal schoolbord. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de schenking van het digitaal schoolbord goed 

te keuren. 

 

13 Gemeentelijk onderwijs. Schenking speeltoestellen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de schenking van speeltoestellen goed te 

keuren. 

 

Secretariaat 

14 Gemeentepersoneel. Personeelsbehoeftenplan. Actualisatie 2/2014. 

De aanpassing van het personeelsbehoeftenplan betreft het schrappen van de functie van 
administratief medewerker op het secretariaat (C1-C3). In de plaats komt een functie van 

stafmedewerker (B1-B3). 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aanpassing van het personeelsbehoeftenplan 

goed te keuren. 

 

15 Gemeentepersoneel. Rechtspositieregeling.Actualisatie 2/2014. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van rechtspositieregeling goed te 

keuren. 

 

16 Gemeentepersoneel. Reglement inzake GSM-gebruik. 

Naar aanleiding van een inspectie van de FOD WASO is vastgesteld dat de gemeente nog geen regeling 

inzake het gebruik van GSM’s kende. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van reglement betreffende het 

GSM-gebruik goed te keuren. 

 

Openbare Werken - Mobiliteit 

17 Riolering Rekelberg. Ontwerpakte grondinneming en metingsplan. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte betreffende de 

grondverwerving te Brakel, 5e afd. (Michelbeke), sectie A, nr(s). 33 en 34 en het metingsplan goed te 

keuren. 

 

18 Riolering Elverenberg. Offerte Farys voor verstopte riool thv Elverenberg 16-18. 

Naar aanleiding van een melding betreffende de riolering te Elverenberg en na onderzoek door Farys 

wordt voorgesteld de (hoofd)riolering te vernieuwen voor een geraamd bedrag van 12.000 euro. 

Het college van burgemeester en schepen stelt voor deze werken goed te keuren. 
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Secretariaat 

19 Samenwerkingsverbanden. I.Vl.A. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 

november 2014. Goedkeuring agenda 2. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een 2de  Buitengewone Algemene 

Vergadering van IVLA d.d. 18 december 2014, met volgende agenda : 

Beleidsplan 2014 

Begroting 2015 
Het college stelt voor om het ontwerp van het beleidsplan en begroting  goed te. 

 

20 Samenwerkingsverbanden. I.Vl.A. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 

november 2014, agenda 2. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en 

bepalen mandaat.. 

Het college stelt voor om raadslid Marc De Pessemier aan te stellen als gemeentelijke 

vertegenwoordiger van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 december 2014, met agenda 2 

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. 

 

21 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 3 functies van 

brandweerman. 

Tijdens de gemeenteraden  van 15 september 2014 en  3 november 2014 werden in totaal 3 ontslagen 

van brandweermannen aanvaard. 

Het college stelt voor om deze 3 functies open te verklaren : 

- 2 vanaf  1 december 2014 

- 1 vanaf  14 december 2014 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

22 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman. 

Er wordt aan de gemeenteraad in zitting van 1 december 2014 voorgesteld om 3 functies van 

brandweerman open te verklaren. 

Bij goedkeuring van voormelde openverklaring stelt het college voor om de 5de kandidaat vermeld op 

de wervingsreserve, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 november 2014, aan te 
stellen als stagiair-brandweerman met ingang 1 december 2014. 

 

23 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman. 

Er wordt aan de gemeenteraad in zitting van 1 december 2014 voorgesteld om 3 functies van 

brandweerman open te verklaren. 

Bij goedkeuring van voormelde openverklaring stelt het college voor om de 6de kandidaat vermeld op 

de wervingsreserve, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 november 2014, aan te 

stellen als stagiair-brandweerman met ingang 1 december 2014. 

 

24 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling stagiair-brandweerman. 

Er wordt aan de gemeenteraad in zitting van 1 december 2014 voorgesteld om 3 functies van 

brandweerman open te verklaren. 

Bij goedkeuring van voormelde openverklaring stelt het college voor om de 7de kandidaat vermeld op 

de wervingsreserve, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 november 2014, aan te 

stellen als stagiair-brandweerman met ingang  14 december 2014. 

 

 


