TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD MAANDAG 24 JUNI 2013
OPENBARE ZITTING
Secretariaat
01
Gemeentelijke administratieve sancties. Bijkomende aanstelling provinciale
sanctieambtenaar. Beslissing.
De raad heeft bij besluit van 16 maart 2009 en 26 april 2011 mevrouwen Elke Lauwers, Sandra Pattyn,
Anouk Vandenbroucke, Sarah Tavernier en de heer Nico De Smet, juristen bij de provinciale
administratie Oost-Vlaanderen aangesteld als ambtenaren belast met het opleggen van administratieve
geldboetes.
Bij schrijven d.d. 30 mei 2013 vraagt de Deputatie, gelet op de aangroei van de gemeenten die beroep
doen op voormelde ambtenaren, het aantal aan te vullen met een ambtenaar : mevrouw Geertrui
Neirynck.
Het college stelt voor om de raadsbeslissing van 16 maart 2009 en 26 april 2011 te hernemen en aan
te vullen met de door de Deputatie voorgestelde kandidaat.
02

Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse
Ardennen. Begroting 2012. Resultatenrekening en balans.
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 2012 goed te keuren.
03

Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse
Ardennen. Begroting 2013.
Jaarlijks dient de begroting van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen
goedgekeurd te worden.
Het college stelt voor om de begroting 2013 goed te keuren.
04
Samenwerkingsverbanden. Streekoverleg. Voorstel streekpact 2013-2018.
Binnen het Streekoverleg werd een voorstel van streekpact 2013-2018 uitgewerkt. Dit wordt aan alle
lokale besturen binnen het werkingsgebied overgemaakt.
Het college stelt voor het streekpact 2013-2018 goed te keuren.
Openbare Werken - Mobiliteit
05
B.P.A. 3 “Centrum 2”. Aanleg wegenis en parking. Aanbestedingsdossier.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Door de ontwerper werd een bestek overgemaakt met het oog op het realiseren van de
verbindingsweg tussen Vierschaar en Gauwstraat.
Het college stelt voor de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren.
06
Investeringen. Brandweer. Aankoop commandowagen.
Binnen de federale overheid kan gebruikt gemaakt worden van subsidies om ten behoeve van de
gemeentelijke vrijwillige brandweer een nieuwe commandowagen aan te kopen. De huidige wagen
dateert uit 1993.
Het college stelt voor de aankoop van een commandowagen goed te keuren.
Milieu

1

07

Schenking van 2 loten grond gelegen te Brakel (Everbeek), 7e afdeling, Sectie
B, nrs. 1191 en 1193. Beslissing.
Het college van burgemeester en schepenen kreeg de vraag en aanbod voor het schenken van 2
percelen grond (bos) ter hoogte van Donkerstraat te Brakel (Everbeek) met kadastrale gegevens 7e
afdeling, Sectie B, nrs. 1191 en 1193.
Het college stelt voor deze schenking goed te keuren en het college te gelasten met de verdere
uitwerking van deze schenking.

Financiën
08
Budgetwijziging 2013/2, Goedkeuring.
De budgetwijziging 2013/2 omvat de rapporten die wijzigen ten opzichte van het budget 2013.
1/ Beleidsnota
-

Een samenvatting van de wijzigingen in de beleidsnota en het addendum van de beleidsnota
met de detailinformatie
Gewijzigde financiële toestand (M2)
Gewijzigde lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten volgens bevoegdheid
Lijst met wijzigingen van nominatief toegekende subsidies

2/ Financiële nota
-

Exploitatiebudget (B2)
Investeringsbudget (B3 + B4)
Liquiditeitenbudget (B5)

3/ Toelichting
Het budget dat voorgesteld wordt, vertoont een positief resultaat op kasbasis van € 26.959 en een
autofinancieringsmarge van € - 669.073. (M2).
BESLOTEN ZITTING
Secretariaat
09
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Bevordering tot sergeant-majoor.
Het college stelt voor om de enige geslaagde kandidaat te bevorderen tot sergeant-majoor met ingang
van 1 juli 2013
10

Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Heraanstelling brandweerman en intrekken
eretitel.

Bij raadsbesluit d.d. 4 februari 2013 werd aan de heer Leon Bayens eervol ontslag verleend als
brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer wegens het bereiken van maximale leeftijd
(60 jaar). Er werd hem eveneens de graad van ere-brandweerman toegekend.
Bij raadsbesluit d.d. 29 april 2013 betreffende het zonaal gecoördineerd reglement “ organisatie van de
brandweerdienst” wordt aan de brandweermannen de mogelijkheid gegeven de maximale leeftijd te
verlengen tot 65 jaar mits te voldoen aan artikel 23 2°
Art. 23. Het ambt van de leden-vrijwilligers van de dienst eindigt :
…..
2° ……..Op verzoek van het lid-vrijwilliger kan de leeftijdsgrens uitgesteld worden tot de maand waarin
hij de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt, onder volgende minimale voorwaarden:
1) beschikken over een gunstig advies van de dienstchef;
2) slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de
arbeidsgeneesheer.
…………..
Gedurende de periode tussen de uitdiensttreding en de nieuwe indiensttreding verliest het lid zijn
hoedanigheid van brandweervrijwilliger. Deze periode komt niet in aanmerking voor de berekening
van de anciënniteit.
Bijkomende modaliteiten en voorwaarden aan de verlenging van het contract zijn :

2

- De aanvraag van het lid-vrijwilliger dat zestig jaar is geworden sinds 17 februari 2012 tot de
goedkeuring van dit reglement, moet ingediend worden ten laatste 2 maanden na het einde
van de maand waarin dit reglement werd goedgekeurd;
- ……..
Een nieuw dienstnemingcontract met een duur van één jaar wordt opgesteld en is vier keer
verlengbaar met één jaar, mits het voldoen aan bovengestelde voorwaarden.
Gelet dat de heer Leon Baeyens zich kandidatuur heeft ingediend stelt het college voor om vanaf
heden hem terug aan te stellen als effectief brandweerman en zijn titel van ere-brandweerman in te
trekken.
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