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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, Sabine Burens, Karen 
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, 
Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten, Raadsleden 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Johnny Roos, Raadslid 

Afwezig: / 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 27 januari 2020 
Bespreking 
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
Financiële Dienst 
2. Financiën. Belastingreglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van belastingreglement goedgekeurd. 
3. Financiën. Algemeen retributiereglement. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van algemeen retritbutiereglement goedgekeurd. 
Grondgebied 
4. Engagement om rechtstreekse burgerparticipatie in grootschalige hernieuwbare energieprojecten te 
stimuleren. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het engagement goedgekeurd. 
Openbare Werken 
5. Gebouwen. Renovatie muur met kapel kerkhof Everbeek-Boven. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
6. Gebouwen. Aanstellen ontwerper herbestemming parochiekerk Sint-Martinus te Opbrakel. 
Selectieleidraad, lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
Adviesraden 
7. Huishoudelijke reglement en afsprakennota gemeentelijke speelpleinwerking Brakel. 
Met éénparigheid van stemmen worden het huishoudelijk reglement en de afsprakennota goedgekeurd. 
Personeelsdienst 
8. Personeel. Welzijnsbeleid. Jaaractieplan 2020. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het jaaractieplan 2020 goedgekeurd. 
Mobiliteit 
9. Patrimonium. Groenstraat. Aanleg voetpad. Inlijven deel van het perceel 5de afdeling, sectie A perceel 
493S. Goedkeuring. 
Bespreking 



Met éénparigheid van stemmen wordt het voorstel goedgekeurd. 
10. Punt toegevoegd overeenkomstig art. 23 decreet Lokaal Bestuur: "Fietspad Ronsesestraat (onteigening 3-
4-5-6). Gratis schenking percelen met woonhuis." 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt overeenkomstig artikel 23 decreet lokaal bestuur het punt toegevoegd aan de 
dagorde. De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat de gemeenteraad dd. 27 januari 2020 beslist 
heeft voor de percelen met woonhuis die vandaag worden aangeboden de onteigeningsprocedure op te starten. 
Door middel van het goedkeuren van deze schenking, kan een ontwerp van akte opgemaakt worden voor de 
gemeenteraad en worden kosten (administratieve inzet en uitgaven onteigeningsprocedure) vermeden en kan de 
verwerking een stuk sneller gebeuren. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het voorstel van schenking goedgekeurd. 
Hierop wordt een mondelinge vraag gesteld door fractieleider H. De Clercq betreffende het schrijven naar aanleiding 
van het verstrijken van een concessie op een gemeentelijk kerkhof; dat werd gericht aan een op zijn beurt overleden 
persoon. 
 
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 

 
 

 


