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BEKENDMAKING LIJST BESLUITEN DOOR DE BURGEMEESTER 
 
(Artikel 285 en 287 Decreet Lokaal Bestuur) 
 
Het vast bureau kwam op 3 juni 2020 samen en nam volgende besluiten. 
 

AGENDA 

retariaateSecretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorig vast bureau d.d. 18.05.2020. 

Goedkeuring. 

2. Samenwerkingsverbanden. Aangetekend schrijven d.d. 27.05.2020 van Vereniging Najaarszon i.v.m.  

aanpassingen aan de rechtspositieregeling door het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast 
Bureau d.d. 10.02.2020. 

Beslissing. 

3. Samenwerkingsverbanden. Kennisname van de notulen van de Raad van Beheer van Vereniging Najaarszon  

d.d. 26.05.2020. 

Kennisname. 

4. Samenwerkingsverbanden Vereniging " Najaarszon ". Kennisgeving ontwerp jaarrekening 2019. 

Kennisname. 

5. Samenwerkingsverbanden. Huis van het Kind: actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in  

tijden van corona. 

Beslissing. 

6. Kennisname van het K.B. d.d. 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie " COVD-19 " voor de  

doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Kennisname. 
Financiële Die nst  

7. Goedkeuren betalingsopdracht (week 21-22 - 27498.44). 

Goedkeuring. 

 

aat 

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