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Aanwezig: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen 
Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Wesley Roos, 
Bart Morreels, Lien Braeckman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Johan 
Thomas, Kris Wattez, Raadsleden 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Jan Haegeman, raadslid 

Afwezig: Marleen Gyselinck, Eerste schepen 
Sabine Burens, Karen Vekeman,  Raadsleden 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 24 juni 2019. 
Bespreking 
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
2. Toekennen van ere-titel van ere-schepen. 
Bespreking 
Onder algemeen applaus beslist de gemeenteraad met éénparigheid de eretitel toe te kennen.  
Financiële Dienst 
3. Algemeen retributiereglement. 
Bespreking 
Raadslid K. Wattez trekt de aandacht op de verschillen met de toiletten op het recreatiedomein. 
Raadslid L. Braeckman trekt de aandacht op de verplichting om na 15 minuten opnieuw te betalen. 
Hierop wordt met éénparigheid van stemmen het algemeen retributiereglement goedgekeurd. 
4. Jaarrekening 2018 gemeente. 
Bespreking 
 Raadslid J. Thomas stelt dat zijn fractie voorliggend punt zal goedkeuren; dit gezien dit slaat op een jaar waarin sp.a 
in de meerderheid zetelde. Hij wenst wel de aandacht te trekken op: 

 de exploitatie die onder druk komt, dit door meer uitgaven en minder inkomsten 

 de te verwachten stijging van de overdrachten aan politie en brandweer 

 de kostprijs van festiviteiten in 2018 

 de stijging van de personeelskosten en middelen voor sociale bijstand 
Raadslid K. Wattez verklaart dat zijn fractie zich zal onthouden en trekt hierbij de aandacht op 

 de vele investeringen in een verkiezingsjaar 

 de nood om investeringen aan een algemene visie te onderwerpen, zoals de werken in Warande, Dr. De 
Drijverestraat 

 de blijvende aandacht voor het gezond houden van de financiën; in het licht van de te verwachten 
investeringen in het zwembad en podiumzaal 

Met 15 ja-stemmen en 4 onthoudingen wordt de jaarrekening 2018 goedgekeurd. 
Grondgebied 
5. Samenwerkingsovereenkomst tussen SAVU en de gemeente Brakel voor ophalen van gevonden dieren. 
Goedkeuren. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. 
 



6. Definitieve vaststelling RUP 'Sportterreinen' 
Bespreking 
Fractieleider B. Morreels brengt de ontwikkeling van dit dossier in een verkiezingsjaar in herinnering en vraagt dat 
alvast in de toekomst bijzonder waakzaam zou omgegaan worden met het al dan niet maken van bepaalde beloftes 
die nadien niet kunnen hard gemaakt worden. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het RUP definitief vastgesteld. 
Fractieleider H. Declercq sluit zich hierbij aan. 
7. Voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg 63 te BRAKEL (Zegelsem). Goedkeuren. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorlopige vaststelling goedgekeurd. 
Openbare Werken 
8. Reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
Bespreking 
Raadslid K. Wattez stelt dat deze maatregelen een correct voorstel is; in het licht van het bestrijden van deze 
problematiek en dit ook in het bijzonder waar dit overlast stelt voor omwonenden. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het reglement goedgekeurd. 
9. Gegevensbescherming. Gemeentebestuur Brakel. Cameratoezicht op het openbaar domein ter bestrijding 
van overlast. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het cameratoezicht op het openbaar domein goedgekeurd. 
10. Gegevensbescherming. Addendum privacyverklaring betreffende cameratoezicht op het openbaar domein 
ter bestrijding van overlast. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het addendum goedgekeurd. 
11. Gebouwen. Nieuwbouw zwembad. Opdracht voor het aanstellen van een partner voor het ontwerp en de 
bouw van een nieuw zwembad te Brakel. Selectieverslag, lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het selectieverslag en bestek met bijhorende bijlagen goedgekeurd. 
12. Gebouwen. Loods. Restaureren en schilderen voorgevel en bijgebouw. Lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
13. Huur Brakelbos. Verlenging 01 september 2019 t.e.m. 31 augustus 2028. Goedkeuring. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de overeenkomst goedgekeurd. 
Na de schorsing wegens de OCMW-raad worden mondelinge vragen gesteld door: 
Fractieleider H. De Clercq betreffende 
- alcoholgebruik bij de technische dienst 
- de geplande werken in de Ronsesestraat en de vraag tot het uitnodigen van omwonenden 
- het plaatsen van de snelheidsteller te Baneike 
- een reeks van algemene vergadering die recent plaatsvonden. 
Raadslid J. Thomas betreffende 
- het verlenen van een vergunning tot het dichten van 1 meter gracht in het licht van de gemeentelijke verordening 
en het klimaatplan. 
- de mobiliteit ter hoogte van de bib 
Raadslid L. Braeckman betreffende 
- de geplande parking ter hoogte van Tirse 
Raadslid F. Thomas betreffende 
- de kostprijs van het maaien van Trage Wegen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 

 
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

Namens de gemeenteraad, 



De Algemeen Directeur, 
Jurgen De Mets 
 
 
 
 

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad, 
Alexander De Croo 

 
 

 


