UITNODIGING
GEMEENTERAAD
26 OKTOBER 2020

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad, Alexander De Croo, heeft het genoegen u een tweede maal uit te nodigen
voor de zitting met onderstaande agendapunten. De zitting vindt plaats op maandag 26 oktober 2020 om 20:00 uur
in de gemeentelijke sporthal.
Artikel 26. (01/01/2019- ...)
De gemeenteraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende
gemeenteraadsleden aanwezig is.
In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het
vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op
geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op de agenda
voorkomen.
In de oproeping, vermeld in het tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en
worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

Hoogachtend,
De Algemeen Directeur,

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad

Jurgen De Mets

Alexander De Croo

AGENDA
Openbaar
Secretariaat

1.

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 31 augustus 2020

2.

Corona. Subsidiereglement voor lokale verenigingen naar aanleiding van de Corona-crisis.

3.
Personeel. Verslag inzake delegatie bevoegdheid gemeenteraad aan college van burgemeester en
schepenen.
Grondge bied

4.
Gemeentelijke administratieve sancties. Gebruik van "tijdelijke" vaste camera's door IVLA op een nietbesloten plaats in de gemeente inzake sluikstorten en zwerfvuil.
Open bare Werke n

5.
ICT. Lastvoorwaarden en gunningswijze levering en installatie RFIS-systeem met zelfscan voor de
gemeentelijke bibliotheek.
6.

Kerkhof Elst. Lastvoorwaarden en gunningswijze vernieuwen afsluiting.

7.

Aquafinproject 20.294. Riolering Hollebeekstraat - Wouterbosweg. Bestek, raming en plannen.

8.

Infrastructuur. Offerte Farys betreffende aanpassen van de inspectieputten t.h.v. Hellenhoek.

9.

Infrastructuur. Offerte Farys betreffende sanering riolen thv Steenweg loten 9A-9B en 10.

10.
Infrastructuur. Lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende Vernieuwen voetpaden Kruisstraat (2021),
Herreweg (2022), Watermolenstraat (2023).
11.
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. Ontwerpakte schenking.
Mobiliteit

12.
15.

Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden doorgang voor alle verkeer in buurtwegen nrs 36, 60 en

13.

Mobiliteit. Studieopdracht voor fietsstraten te Brakel. Lastvoorwaarden en gunningswijze.

Financiële Die nst

14.

OCMW. Goedkeuring jaarrekening 2019.

15.

Meerjarenplan 20-25. Opvolgingsrapportering eerste semester boekjaar 2020.

