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Aanwezig: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, 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: Marc De Pessemier, Vierde schepen 

Afwezig: / 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
Openbaar 
Secretariaat 

1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 25 mei 2020 
Bespreking 
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 

2. Samenwerkingsverbanden. Gemeentelijke Holding. Goedkeuren agenda + bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Bekrachtiging collegebesluit d.d. 25/05/2020 

Bespreking 
Met éénparigheid wordt het besluit van het college dd. 25 mei 2020 bekrachtigd. 

3. Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Aanstelling vertegenwoordiger kredietcommissie. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de raadsleden Delphine Bogaert en André Flamand aangesteld. 
Grondgebied 

4. Beslissing betreffende wegenis naar aanleiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning betreffende uitbreiding ambachtelijke 
zone. 

Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van gemeenteweg goedgekeurd. 

5. Beslissing betreffende wegenis naar aanleiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met 
nieuwe wegenis, gelegen Lepelstraat 89 en 89A. 

Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het voorstel van gemeenteweg verworpen. 
Openbare Werken 

6. Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomst (erfdienstbaarheid). Inneming 24. Goedkeuring. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de overeenkomst goedgekeurd. 
Burgerzaken 

7. Politieverordening op de gemeentelijke begraafplaatsen. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de politieverordening goedgekeurd. 
Financiële Dienst 

8. Financiën. Algemeen retributiereglement. 
Bespreking 
Met 14 ja-stemmen en 8 onthoudingen wordt het ontwerp van algemeen retributiereglement goedgekeurd. 

9. Punt toegevoegd overeenkomstig art. 21 decreet lokaal bestuur betreffende "verfraaiing van de nutskasten te Brakel." 

Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het gegeven dat voorliggend punt reeds is opgenomen in het meerjarenplan. 
Na de schorsing wegens de OCMW-raad worden vragen gesteld door: 
- Raadslid K. Wattez betreffende de aankoop van notebooks, het aanbod van de Vlaamse overheid op vouchers, de toelage van de Vlaamse 
overheid voor het lokale verenigingsleven en de visie van het bestuur op het toekennen van subsidies aan lokale verenigingen 
- Raadslid L. Braeckman betreffende de heropening van het zwembad, het organiseren van evenementen door de gemeente 
- Raadslid V. Lenvain bereffende het lokaal fietsbeleid, de inventaris van onroerend erfgoed en het LOI in de Warande 
- Fractieleider H. De Clercq betreffende de verdeling van mondmaskers, het uitbetalen van zitpenningen om de drie maand, de aankoop van 
laptops voor het college 
- Fractieleider B. Morreels betreffende de stand van zaken bij SOLVA in verband met lokale aankoopbonnen. 
 
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 

 
 

 


