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TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD  

 

OPENBARE ZITTING 

Secretariaat 
01 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 1 functie van 

brandweerman. 
Ingevolge de beslissing van de gemeenteraad in zitting van  27 januari 2014 betreffende het ontslag 
van een stagiair-brandweer stelt het college voor om 1 functie van brandweerman open te verklaren. 
 
02 Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Meerjarenplan 2014-2019. 
Het college stelt voor het meerjarenplan 2014-2019 niet goed te keuren. 
 
03 Sportdienst. Reglement van orde sporthal De Rijdt. 
Het college stelt voor het reglement van orde van sporthal De Rijdt dd. 27/2/12 op te heffen en 
voorliggend ontwerp goed te keuren. 
 
Openbare Werken - Mobiliteit 
04 Aquafinproject 21.958. Aansluiting Kasteeldreef. Vernieuwen zijbermen 

overeenkomstig artikel 157 gemeentedecreet. 
Het college – in zitting dd. 27 januari 2014 – keurde overeenkomstig art. 157 Gemeentedecreet het 
herstel van de zijbermen van de Berendries goed. 
 
Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad hier onverwijld van op de 
hoogte. 
 
05 G.Gezellestraat 1. Verzakking boven bypass Dorrebeek. Offerte TMVW. 
Op het domein van de gewezen pastorij te Michelbeke is er een verzakking van de bypass van de 
waterloop. Water-link raamt het uitvoeren van de nodige werkzaamheden op 10.000 euro. 
 
Het college stelt voor deze opdracht goed te keuren. 
 
06 Gebouwen. Zwembad. Cafétaria. Airco overeenkomstig artikel 157 

gemeentedecreet. 
Het college – in zitting dd. 20 januari 2014 – keurde overeenkomstig art. 157 Gemeentedecreet de 
aankoop van een airco voor de cafetaria van het gemeentelijk zwembad goed. 
 
Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad hier onverwijld van op de 
hoogte. 
 
07 Gemeentelijk recreatiedomein “De Rijdtmeersen”. Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze renovatie. 
Het college stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren. 
 
De raming voor deze opdracht is 748.316,39 euro inclusief btw. 
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08 Technische dienst. Herstel Ackerman H7MC overeenkomstig artikel 157 
gemeentedecreet. 

Het college – in zitting dd. 20 januari 2014 – keurde overeenkomstig art. 157 Gemeentedecreet het 
herstel van Ackermann (kraanmachine) goed. 
 
Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad hier onverwijld van op de 
hoogte. 
 
09 Verbindingsweg Driehoekstraat / parking Tirse. Ontwerp van akte van kosteloze 

grondafstand. 
Het college stelt voor het ontwerp van akte betreffende de grondverwerving goed te keuren met het 
oog op de aanleg van de verbindingsweg Tirse – Vierschaar. 
 


