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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, Kris Wattez, Saskia Schoutteten, Raadsleden 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 20 april 2020 
Bespreking 
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
2. Corona. Mededeling door de voorzitter van de Gemeenteraad betreffende fiscale behandeling subsidie. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het verklaring op naam van de Voorzitter van de Gemeenteraad betreffende de fiscale 
vrijstelling van de subsidies die door de gemeente aan lokale ondernemers worden uitgekeerd naar aanleiding van de 
Corona-pandemie. 
3. Corona. Verklaring door de burgemeester betreffende de lokale impact en maatregelen. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de verklaring op naam van de Burgemeester. 
Raadslid J. Haegeman stelt hieromtrent een vraag betreffende de werking van het gemeentepersoneel. 
Fractieleider H. De Clercq vraagt dat meer inspanningen in (niet-digitale) communicatie dienen te gebeuren. 
Fractieleider B. Morreels stelt een vraag betreffende het voorstel van de "Brakelbon" en de relatie tot het project van 
Solva en het initiatief van de Middenstandsraad tot het organiseren van een tombola. 
Raadslid V. Lenvain vraagt het oprichten van een werkgroep belast met het aanpakken van armoede. 
Raadslid K. Wattez stelt een vraag betreffende de communicatie van leden van het college. 
4. Corona. Gunning aankoop 13.000 mondmaskers. Kennisname besluit college van burgemeester en schepenen. 
De raadsleden nemen kennis van het besluit dd. 4 mei 2020. 
5. Corona. Afwijking op art. 75, lid 1 Burgerlijk Wetboek betreffende aanduiden openbare plaats waar huwelijk kan 
worden voltrokken. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het punt afgevoerd. 
6. Corona. Interbestuurlijk samenwerkingsverband "schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse 
Ardennen. Medewerking en opstart schakelzorgcentrum". 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de medewerking en opstart van het schakelzorgcentrum goedgekeurd. 
7. Samenwerkingsverbanden TMVW ov. Aanduiden van een effectief en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering. 
Bespreking 
Met éénparigheid worden raadslid J. Roos (effectief) en S. Burens (plaatsvervanger) aangesteld. 
8. Samenwerkingsverbanden Intergem. Intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Intergem. 
Bespreking 
Met éénparigheid wordt de intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Intergem goedgekeurd. 
9. Samenwerkingsverbanden Westlede. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger(s) algemene 
vergadering dd. 2 juni 2020. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen worden beslist de agendapunten te laten goedkeuren. 
10. Samenwerkingsverbanden IVLA. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger(s) 
algemene vergadering dd.  25 juni 2020. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd. 
 
 



11. Samenwerkingsverbanden Ethias. Goedkeuren agenda + bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger(s) 
voor de algemene vergadering op afstand met uiterlijke stemming op 30 juni 2020. 
Bespreking 
Met éénparigheid worden de agendapunten goedgekeurd. 
12. Samenwerkingsverbanden CIPAL. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger(s) op de 
algemene digitale vergadering d.d. 25 juni 2020. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd. 
13. Jaarlijkse rapportering: klachten 2019. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het verslag 2019. 
Grondgebied 
14. Recyclagepark. Huishoudelijk reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 
Bespreking 
Met éénparigheid wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement goedgekeurd. 
15. Patrimonium. Aanvaarding van de schenking door het OCMW van Brakel aan de gemeente Brakel van een 
onroerend goed, gelegen te 9660 Brakel ( Elst ), kadastraal gekend: " Bonteveld ", 4e afdeling, sectie A, 173 F, 93 a 56 ca 
groot. 
Bespreking 
Met éénparigheid wordt de schenking goedgekeurd. 
Openbare Werken 
16. Patrimonium. Uitbreiding KMO-zone. Verkoop perceel langsheen Industrielaan aan Solva. Ontwerpakte. 
Bespreking 
Met éénparigheid wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
17. Aankoop van een compacte straatveegmachine van 2m³. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring. 
Bespreking 
Met éénparigheid worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
18. Punt toegevoegd overeenkomstig art. 23 decreet Lokaal Bestuur: "Samenwerkingsverbanden Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.  Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 02/06/2020 en bepalen 
mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger." 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd.  
Na de schorsing voor de OCMW-raad worden mondelinge vragen gesteld door: 
- raadslid V. Lenvain betreffende de impact van de Corona-pandemie op de bewoners van de assistentiewoningen in 
"Najaarszon" en de controle op het gebruik van het LOI. 
 
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 

 
 

 


