
1 

 

 

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD  

OPENBARE ZITTING 

Openbare Werken - Mobiliteit 

01 Asfalteringswerken - dienstjaar 2014. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

Voor 2014 worden onderstaande straten voorgesteld te voorzien van een nieuwe asfaltlaag: 

1° Boembeke tussen Boembeke en Borgveld 

2° Cordenuit tussen Everbeekplaats en gemeentegrens 

3° Herthuizen 

4° Molenhoekstraat; zijweg naar o.a. nr. 71 
5° Fayte; zijweg naar o.a. nr. 13 

6° Meerbeekstraat  

De raming bedraagt 228.436,23 euro incl. btw. 

 

Het college stelt voor de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen goed te keuren. 

 

Secretariaat 

02 Blauwe zone. Retributie op het parkeren in blauwe zone voor huisartsen. 

Het college stelt voor een retributie van 750 euro in te stellen voor huisartsen woonachtig binnen de 

blauwe zone te Nederbrakel waardoor zij vrijgesteld worden van het gebruik van de parkeerschijf. 

 

03 Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling. Verslag door de 

Gemeentesecretaris. 
Art. 14, §2 van het gemeentelijk reglement stelt: “Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt en aan de 

gemeenteraad gerapporteerd”. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het verslag betreffende de 

klachtenbehandeling. 

 

04 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Openverklaring 1 functie van sergeant. 

Ingevolge de bevordering van een sergeant tot 1ste sergeant door de gemeenteraad in zitting van 16 

december 2013 is 1 functie van sergeant vacant geworden. 

 

Het college stelt voor deze functie open te verklaren. 

 

05 OCMW. Meerjarenplan 2014-2019. 

De OCMW-raad, in zitting dd. 30 december 2013, stelde het meerjarenplan 2014-2019 vast. 

 

Het college stelt voor het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren. 

 

06 OCMW. Budget 2014. 

De OCMW-raad, in zitting dd. 30 december 2013, stelde het OCMW-budget vast. Het resultaat op 

kasbasis bedraagt 424.956,43 euro en de autofinancieringsmarge is 98.286,43 euro. 

 

Het college stelt voor akte te nemen van het budget 2014. 

 

07 Samenwerkingsverbanden. Toerisme Vlaamse Ardennen. Algemene vergadering. 

Ontslag gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Raadslid Marcel Van Snick heeft bij schrijven van 16 januari 2014 zijn ontslag als gemeentelijke 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen aangeboden. 

 

Het college stelt voor om dit ontslag te aanvaarden. 
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08 Samenwerkingsverbanden. Toerisme Vlaamse Ardennen. Algemene vergadering. 

Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Ingevolge het voorstel van het ontslag van raadslid Marcel Van Snick als gemeentelijke 

vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen wordt schepen Johan 

Thomas door het college voorgedragen als gemeentelijke vertegenwoordiger. 

 
Openbare Werken – Mobiliteit 

09 Sint-Apolloniakerk te Elst. Herstellingswerken aan toren en westgevel. 

Bijkomende werken en verhoging gemeentelijk aandeel. 

Naar aanleiding van de herstellingswerken aan de parochiale kerk Sint-Apollonia te Elst zijn er 

meerwerken aan het dak van de toren en met het oog op zwambestrijdingswerken. 

 

Het college stelt voor het gemeentelijk aandeel als gevolg hiervan aan te passen met +3.843,39 euro. 

 

Milieu 

10 Subsidiereglement hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening. Aanpassen 

reglement dd. 22 december 2008. 

Aangezien  de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 niet wordt verlengd worden ook de subsidies 

vanuit het Vlaams Gewest stop gezet. De burger kreeg maximum 500 euro subsidies van de gemeente 

waarvan de gemeente 50% recupereerde van het Vlaamse Gewest.  

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het raadsbesluit administratief aan te passen en 

het bedrag te limiteren op 250 euro. Dit was voorheen ook het bedrag dat de gemeente maximaal 

uitbetaalde. 

BESLOTEN ZITTING 

Secretariaat 

11 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Samenstelling. 

Met het oog op een rechtsgeldige samenstelling van de GECORO na de lokale verkiezingen zijn twee 

oproepen gebeurd. 

Minimaal ¼ van het totaal aantal effectieve leden dient deskundige te zijn; maximaal 2/3 van de leden 

mogen van hetzelfde geslacht zijn; er dienen minimaal vier geledingen aanwezig te zijn. 

Het college stelt voor de gecoro samen te stellen uit 10 leden en met onderstaande geledingen: 
1° 4 deskundigen 

2° Een effectieve en plaatsvervangende kandidaat namens de landbouwers 

3° Een effectieve en plaatsvervangende kandidaat namens de handelaars 

4° Drie effectieve en plaatsvervangende kandidaten namens de werknemers 

5° Een effectieve en plaatsvervangende kandidaat namens de milieu- en natuurverenigingen 

Het college stelt onderstaande kandidaten voor uit de ontvangen kandidaturen. 

1° Voorzitter: Marc Carlier (architect) 

2° Deskundige: Patsy De Staercke (landmeter) met als plaatsvervanger Arthur Van der Linden 

(licentitaat geschiedenis) 

3° Deskundige: Isabelle Vander Linden( stedenbouwkundige) met als plaatsvervanger Martin 

Herregods (architect) 

4° Deskundige: Frank Pieters (architect) met als plaatsvervanger Gaston Cosyns (ere-

gemeentesecretaris) 

5° landbouwers: Marc Haelterman als effectieve en Ginette Decock als plaatsvervanger 

6° werknemers: William Van Quickelberghe als effectieve en Luc De Pessemier als plaatsvervanger 

7° werknemers:  Martine De Vos als effectieve en Guy Schittecatte als plaatsvervanger 

8° werknemers: Gianna Meirsschaut als effectieve en Patrick Haillez als plaatsvervanger 

9° handelaars: Annemie D’Hayer als effectieve en Andre Goemaer als plaatsvervanger 

10° Natuurvereniging: Koen Gintelenberg als effectieve en Pieter Cabus als plaatsvervanger 

Als vaste secretaris wordt An Vandecatseye, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aangesteld. 

 

12 Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Vrijwillig ontslag stagiair-brandweerman. 

Het college stelt voor om het vrijwillig ontslag van de stagiair-brandweerman te aanvaarden met 

ingang van 1 februari  2014. 


