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TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD maandag 26 november 2018 
 

OPENBARE ZITTING 

Vrije Tijd en Communicatie 
01 Adviesraden. Jaarverslag 2017 culturele raad. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag 2017 op naam van de 
gemeentelijke culturele raad. 
 
02 Adviesraden. Jaarverslag 2017 sportraad. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag 2017 op naam van de 

sportraad. 
 
03 Sporthal. Huishoudelijk reglement. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van huishoudelijk reglement goed te keuren. 
 
Secretariaat 
04 GAS. Verzoek tot inzetten bijkomende sanctionerend ambtenaar. 

Met het oog op het inzetten van een bijkomend provinciaal sanctionerend ambtenaar, stelt het college van 
burgemeester en schepenen voor een verzoek aan de provincie te richten. 
 
05 Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling. Verslag 2017 door de Algemeen 

Directeur. 
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 2017 betreffende de 
klachtenbehandeling. 
 
06 Gemeentepersoneel. Welzijnsbeleid. Jaaractieplan 2019. 
Het college van burgmeester en schepenen stelt voor om het jaaractieplan 2019 goed te keuren. 
 

07 Mobiliteit. Huur vrachtwagensluis te Opbrakel overeenkomstig artikel 157 
Gemeentedecreet door het college. 

Op 24 september 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen het huren van vrachtwagensluis bij 
hoogdringendheid goed. 
Overeenkomstig art. 157 Gemeentedecreet wordt de gemeenteraad hiervan onverwijld op de hoogte gebracht. 
 
08 Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 14 december 2018. 

Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van CIPAL d.d. 14 
december 2018, met volgende agenda : 
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 

van de statuten om deze zin te vervangen door 
volgende zin: 
“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.” 
3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende 

tekst: 
“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig 
uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot 

minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, 
wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfen veertig kalenderdagen voor 
haar zitting bi] aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de 
deelnemers medegedeeld.” 
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen. 
4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende 
tekst: 

“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te 
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beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kolen derdagen om een nieuwe algemene 
vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de 
punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde 
stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.” 

5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst luidt 

als volgt: 
“Artikel 49. 
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch 
van toepassing: 
- in artikel 15, § 

1, eerste zin wordt het getal “ 
tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”; 
- in artikel 15, § 
1, eerste zin wordt tussen “ 
de” en “ 
deelnemers” het woord “gemeentelijke” 

ingevoegd; 
in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het woord 
“decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd; 
aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal twee 
derden van de leden mag van hetzelfde geslacht ‘zijn.” 

in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt; 
in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten 

kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een 
districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de 
statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk 
gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de 
functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste 
lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur, niet van toepassing. “; 
de tekst van artikel l5bis wordt vervangen door volgende tekst: 

“f1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één 
door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. 
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met 
raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen 
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen, en deze 
aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van 

de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden; 
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering 

akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik 
met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij. 
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid 
met raadgevende stem v66r het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, heeft de 
gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de 

vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt 
opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene 
vergadering akte van de gemeen teraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de 
aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt: 
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die 
niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd 

bestuurder; 
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun 
gemeenteraad aangewezen werden; 
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid 
van de bestuurders; 
- tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het 

jongste aangewezen lid. 
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat 
ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze 
paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem v66r het verstrijken van de duur bepaald in § 
3 van dit artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de 
oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het 
aldus aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en 

voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is 
hernieuwboar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de 
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samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
§4. De bepalingen van artikel 1 7. §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de raad 
van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht 
ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de 

gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.” 

- artikel 25 wordt geschrapt ( 
afschaffing van het directiecomité); 
- in artikel 28 worden het zinsdeel “ 
hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het 
directiecomité als college” en de tekst “(casu qua directiecomité)” geschrapt; 
- in artikel 47. §2 

wordt de laatste zin geschrapt. 
§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van 
zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaats vinden.” 
6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de 
genomen besluiten. 
7. Statutaire ontslagen en benoemingen. 

8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten 
Het college stelt voor om :  

- de agenda goed te keuren  
- de aangestelde vertegenwoordiger (dhr. Pascal Machtelinckx) te mandateren om te handelen en te 

beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad zal worden genomen over de agendapunten van 

deze vergadering 
 

09 Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv dd. 19 
december 2018. Goedkeuring agenda. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Jaarvergadering van 
TMVS dv d.d. 19 december 2018, met volgende agenda : 

1. Toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen 

     3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019 

     4.  Begroting 
     5.  Benoemingen 
     6.  Mededelingen 
 6.1. Presentiegelden vanaf 2019 
 6.2. Overige 
     7. Varia  

Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. 
 

10 Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv d.d. 19 
december 2018. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, en 
bepalen mandaat. 

Het college stelt volgende personen voor  als gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, op de 
Buitengewone Algemene Vergaderingen van TMVS dv d.d. 19 december 2018 : 

Effectief : 
1 Andre Flamand 
2 Marcel Saeytijdt 
3 Marc De Pessemier 
4 Pascal Machtelinckx 
Plaatsvervanger : 
1 Peter Vanderstuyf 

2 Marie-Jeanne De Temmerman 
3 Sabine Hoeckman 
4 Marleen Gyselinck 

 
De aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om te handelen en te beslissen conform het besluit dat 
door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering. 

 
11 Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene vergadering TMVW ov dd. 21 

december 2018. Goedkeuring agenda. 
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Jaarvergadering van TMVW ov d.d. 
21 december 2018, met volgende agenda : 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreidingen van 

toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
3. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 
4. Begroting 
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5. Benoemingen 
6. Medelingen 

6.1 Presentiegelden vanaf 2019 
6.2 Overige 

7. Varia 

Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. 
 
12 Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene vergadering TMVW ov dd. 21 

december 2018. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 
Het college stelt volgende personen voor  als gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW ov d.d. 21 december 2018 : 

Effectief : 
1 Andre Flamand 
2 Marcel Van Snick 
3 Marc De Pessemier 
4 Pascal Machtelinckx 
Plaatsvervanger : 

1 Peter Vanderstuyf 
2 Marie-Jeanne De Temmerman 
3 Sabine Hoeckman 
4 Marleen Gyselinck 
De aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om te handelen en te beslissen conform het besluit dat 

door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering. 
 

13 Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 20 
december 2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

Het college stelt voor de punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering houdende de 
statutenwijzing van  I.VL.A. d.d. 20 december 2018 : 

1. Beleidsplan 2019 
2. Begroting 2019 

3. Varia. 
goed te keuren. 
Marc De Pessemier werd aangesteld per gemeenteraadsbeslissing dd. 30 mei 2016 als gemeentelijke 
vertegenwoordiger tot einde huidige legislatuur. 
 
14 Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 4 

december 2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Intercommunale Westlede d.d. 4 december 2018, met volgende agenda : 
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 05/06/2018: 
2. Activiteiten en strategie; 
3. Begroting 2019; 

4. Uittreding provincie; 
5. Ontslag en benoeming bestuurders 
 
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. Het college stelt voor om de aangestelde vertegenwoordiger 
(dhr. Marc De Pessemier) te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de 
gemeenteraad wordt genomen. 
 

15 Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 
20 december 2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering  in buitengewone zitting 
van Intergem d.d. 20 december 2018, met volgende agenda : 
 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 

van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad 
van bestuur opgestelde begroting 2019.  
2. Statutaire benoemingen.  
3. Statutaire mededelingen  
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren en de aangestelde vertegenwoordiger (Marcel Saeytijdt - 
Marcel Van Snick - Marc De Pessemier - Pascal Machtelinckx) te mandateren om te handelen en te beslissen 
conform het besluit dat door de gemeenteraad wordt genomen. 

 
16 Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 12 december 2018. 

Goedkeuring agenda. 
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Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van SOLVA  d.d. 12 
december 2018, met volgende agenda : 
1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuren actieplan en budget 2019. 

3. Ontwerp tot statutenwijziging SOLVA: inwerkingtreding Decreet Lokaal Bestuur 

Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. 
 
17 Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 12 december 2018. 

Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 
De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Algemene Vergadering van SOLVA  d.d. 12 
december 2018. 

Het college stelt voor om raadslid Marie-Jeanne De Temmerman aan te stellen als effectieve gemeentelijke 
vertegenwoordiger en raadslid Marcel Saeytijdt als plaatsvervanger en 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. 
 
Ruimtelijke Ordening 

18 Omgeving. Definitieve vaststelling gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van verordening definitief vast te stellen. 
 
19 Omgeving. Voorlopige vaststelling RUP “Sportterreinen”. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het RUP voorlopig vast te stellen. 
 

20 Patrimonium. Strichtstraat (naast huisnr. 9) te Michelbeke, afdeling 5, sectie B, nr. 394B. 
Gratis grondafstand aan de gemeente: lot 2, met een oppervlakte van 24m², ihkv de 
verkaveling V/2017/021. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de gratis grondafstand en PV met meting goed te keuren. 
 
Openbare Werken - Mobiliteit 
21 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 070. Ontwerpakte koop + 

pachtverbrekingsschade. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 
 
22 Gebouwen. Basisschool Klavertje Vier. Aankoop speeltoestellen. Lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van 

speeltoestellen voor basisschool Klavertje Vier goed te keuren. 
De geraamde kostprijs bedraagt 14.416,00 euro incl. BTW. 

 
23 Gebouwen. Kleuterschool ‘t Knuffeltje. Contract stookplaatsrenovatie. 
Ten behoeve van energiebesparingen, wettelijke verplichtingen en comfortverbetering van de gemeentelijke 
kleuterschool ’t Knuffeltje te Everbeek werd door EANDIS een advies, lastenboek en contract opgesteld voor een 
stookplaatsrenovatie. De geraamde kostprijs van de stookplaatsrenovatie bedraagt 66.226,04 euro incl. BTW. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor ‘Projectuitvoering stookplaatsrenovatie: Gemeenteschool 
Everbeek, Muiterij 3, 9660 Brakel’ goed te keuren. 
Het college stelt voor de overheidsopdracht uit  te voeren via de kaderovereenkomst energiediensten voor lokale 
besturen tussen de gemeente Brakel en Intergem. 
 
24 Patrimonium. Wegenisoverdracht (deel 1) aan de gemeente van verkaveling Ruiterij. 

Ontwerpakte en proces-verbaal van opmeting. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 
 
25 Patrimonium. Wegenisoverdracht aan de gemeente van verkaveling Hovendaal. 

Ontwerpakte en proces-verbaal van opmeting. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 
 

26 Technische dienst. Aankoop twee containers. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van 
twee containers voor de technische dienst goed te keuren. De geraamde kostprijs bedraagt 14.520,00 euro incl. 
BTW. 
 
27 Waterlopen. OS289. Offerte Farys betreffende oeverversteviging thv Abeelpad. 
De kostenraming van Farys voor een oeververdediging langs 1 zijde van de waterloop OS289 (Molenbeek) 

bedraagt 16.680,0 €. 
Het College stelt voor de werken te laten uitvoeren via Farys. 
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28 Waterlopen. Grachten omgeving overstromingsgebied Leizemooie. Offerte Farys voor 
herprofileren, ruimen van de waterloop en openen van gracht. 

Te bevordering van de werking van het overstromingsgebied Leizemooie dienen onderhoudswerken aan de 
aanpalende waterlopen te gebeuren. Raming van de kostprijs is 32.136,4€ incl. btw. Het College van 

Burgemeester en Schepen stelt voor de onderhoudswerken te gunnen via Farys. 

Financiën 
 
29 Financiën. Aanpassing 13 van het meerjarenplan 2014-2019. 
Voor meer toelichting wordt verwezen naar de strategische nota / beleidsnota in de stukken. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aanpassing goed te keuren. 
 

30 Financiën. Budgetwijziging 2018-3. 
Voor meer toelichting wordt verwezen naar de strategische nota / beleidsnota in de stukken. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aanpassing goed te keuren. 
 
31 Financien. Lastvoorwaarden en gunningswijze lening. 
Het college stelt voor een lening van € 2.000.000 aan te gaan met een looptijd van 5 jaar. 

De voorwaarden worden bepaald in het consultatiedocument in bijlage. 
Het aangaan van leningen is niet langer onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. In het kader van 
behoorlijk bestuur zal het college verschillende banken raadplegen. 
 
32 Financiën. Retributie op kermissen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van retributie goed te keuren. 
 

33 Gemeentelijk zwembad. Toegangsprijzen. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het voorstel van nieuwe tarieven goed te keuren. 
 
34 Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Wijziging meerjarenplan 2018/1. 
Volgende toelagen worden voorzien in 2019. 
Exploitatietoelage € 12.472,42 
Investeringstoelage € 196.532,82 

Bijkomend wordt een overbruggingskrediet gevraagd van € 125.000 om eventueel investeringen te prefinancieren. 
College stelt voor het budget goed te keuren. 
 
35 Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budgetwijziging 2018/1. 
De budgetwijziging betreft een aantal kleine wijzigingen in exploitatie ontvangsten en uitgaven. 
Wat betreft de investeringen schuiven de uitgaven voor de helft door naar 2019. 

De prefinancieringslening wordt ook naar 2019 overgeheveld. 
 

36 Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Deelgemeente Elst. Budget 2019. 
Volgende toelagen worden voorzien in 2019. 
Exploitatietoelage € 12.472,42 
Investeringstoelage € 196.532,82 
Bijkomend wordt een overbruggingskrediet gevraagd van € 125.000 om eventueel investeringen te prefinancieren. 

College stelt voor het budget goed te keuren. 
 
37 Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek-Boven. Budget 2019. 
Volgende toelagen worden voorzien in 2019. 
Exploitatietoelage € 3.555,17 
Investeringstoelage € 375.197,10 
Bijkomend wordt een overbruggingskrediet gevraagd van € 50.000 om eventueel investeringen te prefinancieren. 

College stelt voor het budget goed te keuren. 
 
38 Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Wijziging meerjarenplan 2018/2. 
De meerjarenplanwijziging 2018-2 regulariseert het investeringsproject binnenrestauratie van de St.-
Lambertuskerk. 
De gemeentelijke bijdrage voor 2018 verhoogt naar € 173.964,93. 

CBS stelt voor deze mjpw 2018-2 goed te keuren. 
 
39 Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget wijziging 2018-2. 
De budgetwijziging 2018-2 regulariseert het investeringsproject binnenrestauratie Sint-Lambertus. 
De exploitatietoelage bedraagt € 3.237,43. 
De investeringstoelage bedraagt € 173.964,93. 
 

Het CBS stelt voor de budgetwijziging 2018-2 goed te keuren. 
40 Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2019. 
Er zijn geen toelagen voorzien voor 2019. 
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College stelt voor het budget goed te keuren. 
 
41 Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek-Beneden. Wijziging meerjarenplan 2018/1 
De meerjarenplanwijziging betreft een herschikking van de investeringskredieten over de periode 2014-2019. 

De restauratie werd verschoven naar 2019. 

De vervanging van de verwarming in een bijgebouw werd behouden in 2019 voor € 9.200. 
Het CBS stelt voor de meerjarenplanwijziging goed te keuren. 
 
42 Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek-Beneden. Budgetwijziging 2018/1. 
De wijziging betreft volgende items: 
Exploitatie 

- Herstelling kerktoren wegens waterinsijpeling 
- Opvullen oude mazouttank 
- Kosten kuisfirma 

Investeringen 
- Doorschuiven restauratie kerk naar 2019 
- Nieuwe verwarming pastorij die gebruikt wordt als vergaderlokaal voor de kerkraad 

-  
43 Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek-Beneden. Budget 2019. 
Volgende toelagen worden voorzien in 2019. 
Exploitatietoelage € 4.440,32 
Investeringstoelage € 137.252 

College stelt voor het budget goed te keuren. 
 

44 Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2019. 
Volgende toelagen worden voorzien in 2019. 
Exploitatietoelage € 5.057,41 
Investeringstoelage € 30.000 
College stelt voor het budget goed te keuren. 
 
45 Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Wijziging meerjarenplan 2018/1 

De meerjarenplanwijziging betreft een herschikking van de exploitatiekredieten bezoldigingen en kosten 
gebouwen. 
De investeringen staan on hold tot aan de implementatie van het beheersplan. 
Het CBS stelt voor de meerjarenplanwijziging goed te keuren. 
 
46 Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budgetwijziging 2018/1. 

De budgetwijziging heeft betrekking op het verschuiven van investeringsuitgaven. 
- Opmaak beheersplan van de kerk 

- Kosten verkaveling Kruisstraat 
-  

47 Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2019. 
Volgende toelagen worden voorzien in 2019. 
Exploitatietoelage € 43.011,89 

Investeringstoelage € 0 
College stelt voor het budget goed te keuren. 
 
48 Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Wijziging meerjarenplan 2018/1 
De budgetwijziging heeft betrekking op de aankoop van een laptop en lichte verhoging van de budgetten voor 
nutsvoorzieningen en onderhoud. 
 

49 Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budgetwijziging 2018/1. 
De budgetwijziging heeft betrekking op de aankoop van een laptop en lichte verhoging van de budgetten voor 
nutsvoorzieningen en onderhoud. 
 
50 Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2019. 
Er zijn geen toelagen voorzien in 2019. 

College stelt voor het budget goed te keuren. 
 
51 Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Wijziging meerjarenplan 2018/1. 
De meerjarenplanwijziging betreft een herschikking van de investeringskredieten over de periode 2014-2019. 
Niet gebruikte kredieten uit het verleden worden in 2018 voorzien voor herstelling van het voetpad en riolering 
naast de kerk. 
Het saldo van de enveloppe wordt doorgeschoven naar 2019. 

Het CBS stelt voor de meerjarenplanwijziging goed te keuren. 
 
52 Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budgetwijziging 2018/1. 



8 
 

De budgetwijzigingen betreffen hoofdzakelijk verschuivingen in de tijd van investeringsprojecten. 
Voor KF St.-Marie is er een toename van de exploitatiekosten t.g.v. dringende herstellingswerken aan het gebouw, 
bijtanken mazout en extra kosten schoonmaak. 
 

53 Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budget 2019. 

Volgende toelagen worden voorzien in 2019. 
Exploitatietoelage € 5.843,41 
Investeringstoelage € 4.000 
College stelt voor het budget goed te keuren. 
 
Burgerzaken 

54 Punt aangevraagd door raadslid P. Machtelinckx: Uitvoering beslissing gemeenteraad 
betreffende aanvullend verkeersreglement Suttermeers. 

 
Voor de toelichting wordt verwezen naar de stukken in het dossier. 

 


