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De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
Openbaar
Secretariaat
1.
Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 29 juni 2020
Bespreking
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag.
2.
Besluit van de burgemeester dd. 20 juli 2020 betreffende de wekelijkse markt. Verplichting tot dragen van
mondmaskers naar aanleiding van Corona-crisis.
Bespreking
Raadslid V. Lenvain stelt vragen betreffende de contact tracing en de plicht tot het dragen van een mondmasker.
Raadslid K. Wattez stelt vragen bij de verplichting tot het dragen van een masker, het onderscheid in het sluitingsuur
in de horeca met als gevolg dat klanten om 22.00 van een café verhuizen naar een uitbating die nog mag open zijn
tot 23.00. Bij een terugkeer naar het nieuwe normaal zou er één uniform sluitingsuur moeten zijn met daarnaast ook
een financiële compensatie voor de horeca.
Fractieleider H. De Clercq stelt vast te stellen dat de cijfers aan het dalen zijn sedert een tweetal weken; deelt de
analyse van raadslid K. Watte in het verschillende sluitingsuur en stelt voor een nieuw sluitingsuur om middernacht
in te stellen.
Raadslid J. Haegeman steunt het kordaat optreden van de burgemeester, stelt dat "het probleem" in de horeca niet
bij de uitbaters ligt; maar wel bij onverantwoordelijke klanten; onderschrijft het verschillende sluitingsuur in de
horeca en de plicht tot het dragen van de mondmaskers. Democratisch gezien moet er een zo kort mogelijke
koppeling zijn tussen de gemeenteraad, het college en de burgemeester bij het nemen van beslissingen.
Fractieleider B. Morreels verklaart dat het idee van de Brakelbon - zoals indertijd door zijn fractie voorgesteld - een
manier zou zijn om de horeca te steunen.
Raadslid F. Bogaert stelt veel reacties uit de horeca te hebben ontvangen; ook van buiten de dorpskern die allen
voorstander zijn van het aanpassen van het sluitingsuur.
Raadslid S. Schoutteten stelt voorstander te zijn van het vroeger openen op woensdagvoormiddag.
De burgemeester verklaart hierop dat de cijfers de voorbije twee weken in gunstige zin evolueren en de huidige
maatregelen te zullen evalueren zodra "Brakel" structureel onder de alarmdrempel zit; zoals de ons omringende
gemeenten.
Met 20 ja-stemmen en 3 onthoudingen word het besluit bekrachtigd.
3.
Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Voorstel van gemeenteraadsbeslissing i.h.k.v. goedkeuring actieve
participatie aan de SOLVA regiowerking ter vervanging van de participatie aan het Samenwerkingsverband
'Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen.'
Bespreking
Met éénparigheid wordt het voorstel goedgekeurd.
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4.
Fayte. Offerte Farys betreffende aanpassen niveau inspectieputten in de rijweg. Goedkeuring.
Bespreking
Met éénparigheid wordt de offerte goedgekeurd.
5.
Fietspad Ronsesestraat. Onteigeningsplan nr. 3-4-5-6 (oude innemingen 10-11-12-13). Ontwerpakte
kosteloze grondafstand. Goedkeuring.
Bespreking
Met éénparigheid wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
Fiinanciële Dienst
6.
Algemeen retributiereglement.
Bespreking
Met 15 ja-stemmen en 8 onthoudingen wordt het ontwerp van retributiereglement goedgekeurd.
7.
Jaarrekening 2019 gemeente.
Bespreking
Met 16 ja-stemmen en 7 onthoudingen wordt de rekening goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00.
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,
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