TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD VRIJDAG 26 DECEMBER 2014
OPENBARE ZITTING
Financiën
01
Rekening 2013. Vaststelling en goedkeuring.
De rekening 2013 wordt voorgelegd ter goedkeuring.
De rekening omvat de wettelijke rapporten :
De doelstellingenrealisatie
De doelstellingenrekening
De exploitatierekening
De rekening van de investeringsverrichtingen
De liquiditeitenrekening
De balans
De staat van opbrengsten en kosten
Verder ook nog een aantal toelichtingen volgens de wettelijke schema’s (TJ1-TJ7)
De exploitatie rekening vertoont een overschot van € 1.234.727.
De investeringsrekening vertoont een tekort van € 1.060.867.
De rekening van de financieringsactiviteiten vertoont een tekort van € 1.269.461
Het budgettair resultaat bedraagt -€ 1.095.601.
Het gecumuleerde budgettaire resultaat van boekjaar 2012 bedroeg € 3.804.561.
Finaal levert dit een gecumuleerd budgettair resultaat voor 2013 van € 2.708.960 op.
Dit bedrag wordt als gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019.
02
Meerjarenplanwijziging 2014-2019/3.
Het ontwerp van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/3, wordt ter goedkeuring aan de raad
voorgelegd. Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk
€ 108.598 in 2014
€ 126.026 in 2015
€ 44.538 in 2016
€ 81.970 in 2017
€ 73.925 in 2018
€ 19.413 in 2019
De autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt € 284.802.
03
Budgetwijziging 2014/3.
Het ontwerp van de wijziging van het budget 2014/3, wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 108.598.
04
Budget 2015. Goedkeuring.
Het ontwerp van het budget van 2015 wordt voorgelegd ter goedkeuring.
De beleidsnota verduidelijkt de genomen beleidskeuzes. De financiële nota sluit aan bij de beleidsnota.
Beide nota’s zijn het in dossier te vinden;
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 126.026.
Daardoor past het budget in het meerjarenplan.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het budget 2015 goed te keuren.
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Milieu
05
Herziening zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
Overwegende dat het definitief zoneringsplan, goedgekeurd bij ministerieel besluit d.d. 9 juni 2008, om
de 6 jaar moet afgetoetst worden en zo nodig moet worden herzien werd loopt er een openbaar
onderzoek van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015. Meer info vindt u www.volvanwater.be.
In bijlage bij het dossier vindt u de opmerkingen die het college van burgemeester en schepenen
voorlegt aan de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de voorgestelde opmerkingen goed te keuren.
Openbare Werken - Mobiliteit
06
Intergem. Offerte “feestverlichtingsinstallatie” - Nederbrakel.
Ter behoud van feestverlichting in centrum Nederbrakel dienen nieuwe permanente feestverlichtingsen foorkasten te worden geplaatst. Een offerte van Intergem voor de plaatsing van 4 kasten bedraagt
12.692,00€.
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor de plaatsing van de 4 kasten aan Intergem toe
te wijzen.
Milieu
07

Containerpark. Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen.
Het containerparkreglement d.d. 30 juni 2014 dient aangepast te worden omdat het Agentschap van
Binnenlands Bestuur, via schrijven d.d. 30/07/2014, het gemeentebestuur de opdracht gaf het
reglement aan te passen zodat:
fiscale bepalingen en andere bepalingen in aparte reglementen dienen te worden opgenomen;
er in het belastingreglement een bezwaarprocedure moet worden opgenomen.
Daarom wordt het containerparkreglement opgesplitst in een “belastingreglement op de inzameling,
recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen” en in een “reglement op de inzameling,
recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen”.
Het college van burgemeester en schepenen wenst verenigingen met een clublokaal (in eigendom of in
huur) toe te laten op het containerpark(mits de éénmalige aankoop van een badge ten bedrage van 50
euro).
08

Containerpark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen.
Het containerparkreglement d.d. 30 juni 2014 dient aangepast te worden omdat:
1) het Agentschap van Binnenlands Bestuur, via schrijven d.d. 30/07/2014, het gemeentebestuur de
opdracht gaf het reglement aan te passen zodat:
fiscale bepalingen en andere bepalingen in 2 aparte reglementen dienen te worden opgenomen;
er in het belastingreglement een bezwaarprocedure moet worden opgenomen.
Daarom wordt het containerparkreglement opgesplitst in een “belastingreglement op de inzameling,
recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen” en in een “reglement op de inzameling,
recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen”.
2) OVAM, via schrijven d.d. 07/11/2013, de gemeentebesturen de opdracht gaf om
bedrijfsafvalstoffen, in het bijzonder landbouwfolie, te aanvaarden tegen een eerlijke prijs. Het
college van burgemeester en schepenen stelt voor om 5 euro per beurt te rekenen voor de aanvoer
van landbouwfolie conform het huidige systeem voor de aanvoer van landbouwfolie.
3) Het college van burgemeester en schepenen wenst verenigingen met een clublokaal (in eigendom of
in huur) toe te laten op het containerpark mits de éénmalige aankoop van een badge ten bedrage
van 50 euro.
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Financiën
09
Dotaties 2015 aan de brandweerzone Vlaamse Ardennen. Vaststelling.
De Wet van 15 juli 2007 betreffende de Civiele Veiligheid stelt in artikel 68 dat de dotaties van de
gemeenten van de zone jaarlijks ten laatste op 1 november worden vastgelegd op basis van een
akkoord tussen de verschillende betrokken gemeenteraden.
Volgende dotaties 2015 werden berekend op basis van de ontwerpbegroting 2015 van de BVLAR en de
verdeelsleutels die zijn goedgekeurd:
Exploitatietoelage : € 330.289,93
Investeringstoelage : € 78.747,80
Secretariaat
10
Gemeentefinanciën. Gemeentebelasting op tweede verblijven en
weekendhuisjes. Goedkeuring
Het huidige belastingreglement vervalt op 31 december 2014. In het nieuwe ontwerp, dat inhoudelijk
niet afwijkt van het huidige reglement, is een looptijd voorzien van 1 januari 2015 tot en met 31
december 2016.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de gemeentebelasting op tweede verblijven
en weekendhuisjes goed te keuren.
BESLOTEN ZITTING
11
Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aanstelling effectief brandweerman.
De kandidaat brandweerman beschikt over de nodige diploma’s en brevetten, en een gunstig
stageverslag vanwege de stagecommissie.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de stagiair brandweerman effectief aan te
stellen vanaf 1 januari 2015.
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