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

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 2 december 2019. 
Bespreking 
De voorzitter stelt voor de gemeenteraad te schorsen, teneinde eerst de agendapunten van de OCMW-raad en in 
het bijzonder het meerjarenplan te kunnen behandelen. Na de OCMW-raad wordt de schorsing van de 
gemeenteraad opgeheven. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
Financiële Dienst 
2. Overheidsopdracht hernieuwen verzekeringen gemeente en ocmw. Besluit college betreffende stopzetting 
procedure en herlancering bij hoogdringendheid via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Kennisgeving. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het besluit dd. 13 november 2019 op naam van het college van burgemeester en 
schepenen. 
3. Financiën. Meerjarenplan gemeente Brakel 2020-2025. Vaststelling. 
Bespreking 
De burgemeester en de schepen, belast met financiën, geven een toelichting betreffende het meerjarenplan 2020-
2025. 
Raadslid J. Haegeman stelt geen lange uiteenzetting te willen geven. Hiervoor zal nog tijd zijn zodra punten van 
voorliggend meerjarenplan opnieuw geagendeerd worden op de gemeenteraad.  
Financieel is het positief dat de aufofinancieringsmarge positief is en de schulden maar in beperkte mate stijgen. 
Enkele goede projecten zijn het nieuw zwembad en de podiumzaal. Voor dit laatste project zal het respecteren van 
de timing een aandachtspunt zijn; daarnaast zal eens de podiumzaal gerealiseerd ook een interne werking moeten 
uitgebouwd worden. Er is niet veel aandacht voor erfgoed. Daarnaast worden tal van projecten in studies gegoten; 
zonder dat nu reeds zicht is op een concrete uitvoering. Meer structureel is echter de vaststelling dat het 
meerjarenplan een bredere, onderbouwende visie ontbeert. Het project van sociale woningen in de omgeving Hoge 
Zavel - Tenbossestraat kent een te hoge concentratie aan sociale woningen.  
Fractieleider B. Morreels trekt de aandacht op tal van voorstellen, die ook door zijn partij in aanloop naar de lokale 
verkiezingen zijn voorgesteld. Voor wat betreft de twee prioritaire projecten (podiumzaal en zwembad) is voor de 
podiumzaal nog geen krediet ingeschreven. Voor het centrum zijn de voorstellen "autovrije zondag" en het gebruik 
van parkeersensoren positief. Blijkbaar wordt er geen werk gemaakt van de uitvoering van fase 2 van de 
dorpskernvernieuwing. Tenslotte is er ook nood aan meer sociale woningen. 
Raadslid J. Thomas trekt in het bijzonder de aandacht op het sociaal beleid. Dit was - zie hiervoor de bespreking van 
de jaarrekening 2018 van het OCMW - en blijft opnieuw uiterst beperkt. Indien men echt werk wil maken van sociaal 



beleid, zal hiervoor het nodige budget en extra personeel dienen voorzien te worden. Het voorliggend sociaal beleid 
vertegenwoordigt amper 0.5% van de beschikbare middelen. Dit is ook het geval voor het lokaal gezondheidsbeleid. 
Fractieleider H. De Clercq ziet in het meerjarenplan veel gelijkenissen met het vorige meerjarenplan en trekt 
daarnaast in het bijzonder de aandacht op het feit dat "Brakel" dreigt achterop te raken inzake sportinfrastructuur. 
Illustratief hiervoor is het schrappen van het project van het omnisportterrein en het ontbreken van meer steun voor 
de lokale voetbalverenigingen. 
Raadslid K. Wattez stelt een vraag betreffende de bestemming van de middelen uit het fonds voor open ruimte en 
sluit zich aan bij de structurele vaststellingen van raadslid J. Haegeman en fractieleider H. De Clercq. 
Raadslid V. Lenvain legt onderstaande verklaring af: 
"Het Vlaams Belang Brakel en de volledige oppositie keurde het meerjarenplan van de open VLD af. Ik zie nog veel 
oningevulde getallen en veel nullen op het overzicht van jullie doelstellingen. Ik vind dat er veel te veel geïnvesteerd 
wordt in stenen en veel te weinig in onze mensen. Zo zie ik heel weinig budget voor onze ouderen. 22% van de 
Brakelaars is ouder dan 65 jaar, investeer in onze ouderen en zorg ervoor dat de factuur betaalbaar blijft ! Investeer 
in kangoeroewoningen met subsidies dat zal de vereenzaming tegengaan en het toezicht op onze ouderen 
vergemakkelijken.Ik zie ook weinig budget voor het welzijn van dieren. Voor huisdieren is goede verzorging 
belangrijk zoals huisvesting, voeding en tijdige medische zorg, dit zie je heel vaak bij kansarme gezinnen. Het betalen 
van schoolmaaltijden ! Top ! Maar voor wie? En wie gaat daarover beslissen wie in aanmerking komt en wie niet ? Bij 
de taallessen is het niet mogen maar MOETEN nieuwkomers verplicht Nederlands leren ! Jullie maken een grote fout 
door Brakel als groeigemeente te beschouwen. Het beleid dat jullie van plan zijn te voeren, zal ertoe leiden dat het 
inwonersaantal van Brakel fors zal stijgen. Door Brakel vol te bouwen met honderden nieuwe woongelegenheden, 
op en rond de Warande / Hoge Zavel en het Kasteelpark... zullen jullie niet alleen de schaarse open ruimte 
vernietigen, rekening gehouden met de impact op het milieu en de verkeersoverlast. Het gaat hier om één van de 
mooiste weide- en grasgebieden van Brakel. Zijn er al geen sociale verkavelingen genoeg? Als men eventjes rondkijkt 
naar verschillende wijken zijn sommige woningen op diverse plaatsen in erbarmelijke staat. Dit zal ook een extra 
aantrekkingspool zijn voor nieuwe inwijkelingen de komende jaren.Voor leegstaande woningen en verkrotting 
treffen jullie maatregelingen maar wat met de leegstaande handelspanden daar wordt er met geen letter naar 
verwezen in jullie BRUISEND Brakel ! Het oude zwembad is verlieslatend en wat zijn jullie plannen met het oude 
zwembad en eventuele opbrengsten daaromtrent ? Vind ik nergens terug…Er staat nergens vermeld hoe we het 
nieuwe zwembad weliswaar winstgevend kan maken ? We ontbreken echt een mobiliteitsplan en een concreet 
parkeerbeleid. Deze situatie is niet langer houdbaar. De Hoog en-Neerstraat is een snelweg alle verkeer moet door 
het centrum om te kunnen parkeren, terwijl dit een woonerf zone is en in die zone is het verkeer enkel bestemd 
voor de bewoners. Ook weinig plannen omtrent het aanleggen van nieuwe veilige fietspaden."  
Hierop geven de voorzitter van de de gemeenteraad en leden van het college van burgemeester en schepenen een 
repliek; gevolgd door de stemming. 
4. Financiën. Meerjarenplan OCMW Brakel 2020-2025. Goedkeuring. 
Bespreking 
De bespreking van voorliggend punt gebeurde in de bespreking van het meerjarenplan van de gemeente. 
5. Financiën. Algemeen retributiereglement. Goedkeuring. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van algemeen retritbutiereglement goedgekeurd. 
6. Samenwerkingsverbanden. Lokale politie Brakel. Exploitatie- en investeringstoelage 2020. Goedkeuring. 
Bespreking 
Raadslid K. Wattez haalt naar aanleiding van voorliggend punt de bespreking in de politieraad van het budget 2020 
aan en de zorg voor het vrijwaren van de belangen van de Brakelaar in het licht van de vraag van politieraadsleden 
tot fusie met een andere politiezone. 
De exploitatie- en investeringstoelage 2020 worden goedgekeurd. 
7. Samenwerkingsverbanden. BVLAR. Verdeelsleutel 2020-2025 en exploitatie- en investeringstoelage 2020. 
Goedkeuring. 
Bespreking 
De verdeelsleutel 2020-2025 en de exploitatie- en investeringstoelage 2020 worden goedgekeurd. 
8. Samenwerkingsverbanden. BVLAR. Gemeentelijk luik inzake meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Goedkeuring. 
Bespreking 
Het gemeentelijk luik inzake meerjarenbeleidsplan 2020-2025 wordt goedgekeurd. 
Openbare Werken 
9. Project O215107 Wegenis- en rioleringsproject in de Tamelbroekstraat en Plaatsbeek. Grondplan 
grondinnames. 
Bespreking 



Het grondplan met de voorgestelde grondinnames wordt goedgekeurd.  
10. Asfalteringswerken 2020. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 
De lastvoorwaarden en gunningswijze worden goedgekeurd. 
11. Uitbreiding van de parking aan de gemeentelijke sporthal en het aanleggen van een parking langsheen de 
verbindingsweg Driehoekstraat - Tirse en langsheen het Abeelpad op het gemeentelijk recreatiedomein. 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 
De lastvoorwaarden en gunningswijze worden goedgekeurd. 
Adviesraden 
12. Adviesraden. Kennisname jaarverslag 2018 culturele raad. 
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2018. 
Bibliotheek 
13. Bibliotheek. Huishoudelijk reglement. 
Bespreking 
Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd. 
Burgerzaken 
14. Punt toegevoegd overeenkomstig art. 21 decreet lokaal bestuur betreffende "Het SAVE-charter. Samen 
Actief voor een Veilig Verkeer." 
Bespreking 
Na toelichting door raadslid V. Lenvain stelt de voorzitter voor het college opdracht te geven dit agendapunt op de 
volgende gemeenteraad opnieuw op de agenda te plaatsen met een standpunt hieromtrent; dit wordt hierop 
goedgekeurd. 
Hierop worden mondelinge vragen gesteld door: 
Raadslid L. Braeckman betreffende de openingsuren in het IBO tijdens de feestdagen. 
Raadslid J. Haegeman betreffende de mogelijkheid tot het voorzien van een alcoholvrij aperitief op recepties 
aangeboden door het bestuur. 
Raadslid V. Lenvain betreffende de recente aankoop van bomen.  
 
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 

 
 

 


