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BEKENDMAKING LIJST BESLUITEN DOOR DE BURGEMEESTER 
 
(Artikel 285 en 287 Decreet Lokaal Bestuur) 
 
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 13 april 2020 samen en nam volgende besluiten. 
 
Secretariaat 

Secretariaat 

AGENDA 
 

Secretariaat 

1. Goedkeuring notulen vorig college dd. 6 april 2020 

Goedkeuring. 

2. Corona 19. Vraag tot financiële tussenkomst FC Zegelsem. 

Beslissing. 

3. Corona 19. Vraag Vlaamse Belang Brakel omtrent inbreuken inzake handhaving. 

Beslissing. 

4. Corona 19. Schrijven Ieperse burgemeester i.v.m. steun oproep van VN SG Guterres. 

Kennisname. 

5. Corona 19. Lokale impact. 

Beslissing. 

6. Samenwerkingsverbanden SOLVA. Uitnodiging Alg. Verg. op 10/06/2020 

Kennisname. 

7. Gemeentepersoneel. Dienst sportdienst-sporthal. Openverklaring toezichter sporthal, D1-D3, halftijds in 
contractueel verband voor onbepaalde duur, en aanleggen wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 

8. Gemeentepersoneel. Dienst burgerzaken. Openverklaring 2 vacatures deskundige burgerzaken, B1-B3, voltijds in 
contractueel verband voor onbepaalde duur, en aanleggen wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 

9. Gemeentepersoneel. Dienst omgeving. Openverklaring deskundige omgeving, B1-B3, voltijds in contractueel 
verband voor onbepaalde duur, en aanleggen wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 

10. Gemeentepersoneel. Dienst omgeving. Openverklaring omgevingsambtenaar, A1-A3, voltijds in contractueel 
verband voor onbepaalde duur, en aanleggen wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 

11. Gemeentepersoneel. Dienst openbare werken. Openverklaring 3 vacatures technisch medewerker openbare 
werken, C1-C3, voltijds in contractueel verband voor onbepaalde duur, en aanleggen wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 
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12. Gemeentepersoneel. Dienst openbare werken. Openverklaring technisch medewerker garagist, C1-C3, voltijds in 
contractueel verband voor onbepaalde duur, en aanleggen wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 

13. Gemeentepersoneel. Dienst openbare werken. Openverklaring technisch assistent openbare werken, D1-D3, 
voltijds in contractueel verband voor onbepaalde duur, en aanleggen wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 

14. Gemeentepersoneel. Dienst Secretariaat en personeelsdienst. Openverklaring deskundige ICT-
gegevensbescherming, B1-B3, voltijds in contractueel verband voor onbepaalde duur, en aanleggen 
wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 

15. Gemeentepersoneel. Dienst omgeving. Openverklaring administratief medewerker omgeving, C1-C3, voltijds in 
contractueel verband voor onbepaalde duur, en aanleggen wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 

16. Gemeentepersoneel. Dienst omgeving. Openverklaring deskundige woonbeleid - toezichthouder ruimtelijke 
ordening en milieu, B1-B3, voltijds in contractueel verband voor onbepaalde duur, en aanleggen 
wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 

17. Gemeentepersoneel. Dienst grondgebiedszaken. Openverklaring toezichter openbaar domein, C1-C3, voltijds in 
contractueel verband voor onbepaalde duur, en aanleggen wervingsreserve.  

Aanstelling leden selectiecommissie. 
Grondge bied  

18. Melding betreffende achterlaten snoeiafval op talud Perlinckbeek.  

Beslissing. 

19. Aanvraag omgevingsvergunning. Motorcross Zegelsem op zaterdag 5 en zondag 6 september 2020.  

Aktename. 

20. Gehele overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit. Overdracht (bovengrondse) 
propaangastank 1000 liter ter hoogte van Elverenberg 10.  

Aktename. 
Openbare Werke n 

21. Werklijst voor de periode 14 april tot en met 20 april 2020. 

Goedkeuring. 

22. ICT. Aankoop laptops.  

Gunning. 

23. Renovatie muur kerkhof Everbeek-Boven. Verslag van nazicht van de offertes.  

Gunning. 

24. Mobiliteit. Leveren en plaatsen van parkeersensoren voor shop & go parkeerplaatsen. Verslag van nazicht van de 
offertes.  

Gunning. 

25. Gebouwen. Instappen  op contract " RO asbestonderzoek en- inventarisatie" via CREAT.  

Goedkeuring 

26. Diverse wegenwerken 2019. Afleveren getuigschrift goede uitvoering.  

Goedkeuring. 

27. Fluvius . Adviesvraag voor uitbreiden van het OV-net en bijplaatsen van OV-palen met LED-armaturen te 
Gentsestraat (kruispunt Oudenaardsestraat).  

Vergunning. 
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28. Fluvius. Adviesvraag voor het ondergronds uitbreiden van het laagspanningsnet en openbare verlichtingsnet 
voor een nieuwe verkaveling  te Knoopsweg. 

Vergunning. 

29. Gebouwen. Aanstellen ontwerper herbestemming parochiekerk Sint-Martinus te Opbrakel. Verslag van nazicht 
van de kandidaturen.  

Goedkeuring. 

30. Melding 5616 betreffende zuiger naast rioolrooster ter hoogte van Oudenaardsestraat 95.  

Beslissing uitvoering met werkbon. 

31. Melding 5615 betreffende waterlek in rijweg (grondwater) ter hoogte van Fransbeke.  

Kennisname 

32. Melding 5100 betreffende overwas door overhangende haag ter hoogte van Spoorwegstraat 50/52.  

Kennisname uitvoering. 
Burgerzaken 

 

33. Ambtshalve schrapping 

Goedkeuring. 

34. Ambtshalve schrapping 

Goedkeuring. 
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Algemeen Directeur      Burgemeester - Voorzitter 
 
 
J. De Mets       S. Devleeschouwer 
 
 

Klacht indienen? 
 
Indienen van een  klacht bij de toezichthoudende overheid? 
Wie een klacht wenst in te dienen kan dit - overeenkomstig artikel 287 en 326 decreet Lokaal Bestuur - bij 
de Gouverneur via 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer 
 
Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende 
adres: 
Agentschap Binnenlands Bestuur 
VAC Herman Teirlinck Brussel 
Havenlaan 88, bus 70 
1000 Brussel 
 
Inzage krijgen? 
 
Wie inzage wenst in één van de punten opgenomen in voornoemde lijst, kan hieromtrent een vraag tot 
openbaarheid van bestuur invullen op de gemeentelijke website www.brakel.be  thuisloket  
secretariaat  openbaarheid van bestuur  
 
Je kan ook je vraag op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: 
Gemeente Brakel 
Tav het secretariaat 
Marktplein 1 
9660 Brakel 
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