ZITTINGSVERSLAG
GEMEENTERAAD

31 AUGUSTUS 2020
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 17 augustus 2020
Bespreking
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag.
2.
Politieverordening inzake de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs.
Bespreking
Met éénparigheid wordt de verordening goedgekeurd.
3.
Corona. Besluit van de burgemeester dd. 30 juli 2020 betreffende diverse maatregelen ter bestrijding van de
Corona-pandemie.
Bespreking
Met éénparigheid van stemmen wordt het punt afgevoerd; dit gelet op het feit dat de burgemeester het besluit
ondertussen reeds heeft opgeheven.
4.
Corona. Politiebesluit burgemeester van 12 augustus 2020 betreffende diverse maatregelen ter bestrijding
van de Corona-pandemie.
Bespreking
Raadslid K. Wattez trekt de aandacht op de beslissing tot het inrichten van de kermis in september te Nederbrakel; en
dit voor de aankondiging van het opheffen van het besluit van de burgemeester.
Raadslid V. Lenvain stelt vast dat de cijfers positief zijn geëvolueerd; daarnaast had de door haar georganiseerde petitie
groot succes.
Fractieleider H. Declercq stelt dat maatregelen nemen die voor iedereen goed doen, niet evident is. De beslissing van de
burgemeester was indertijd de correcte beslissing. Hierop wordt een vraag gesteld betreffende de organisatie van
Brakel oktobert.
Met éénparigheid van stemmen wordt het punt afgevoerd; dit gelet op het feit dat de burgemeester het besluit
ondertussen reeds heeft opgeheven.
5.
Corona. Motie tot uitwerken van GAS-boetes met het oog op het respecteren van "Corona-quarantaine" en
systeem van actieve aanklampende opvolging van burgers die in quarantaine dienen te blijven.
Bespreking
Met éénparigheid van stemmen wordt het punt afgevoerd; gelet op de vaststelling dat de lokale corona-cijfers
ondertussen onder de alarmeringsdrempel zijn gezakt.
Openbare Werken
6.
Patrimonium. Ruil tussen de gemeente Brakel en Natuurpunt. Ontwerpakte. Goedkeuring.
Bespreking
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
Bibliotheek
7.
Samenwerkingsverbanden. Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Jaarrekening 2019 en budget 2020.
Bespreking
Met éénparigheid van stemmen worden de jaarrekening 2019 en budget 2020 goedgekeurd.
Sporthal
8.
Sporthal de Rijdt. Reglement van orde.
Bespreking
Met éénparigheid van stemmen wordt het reglement van orde goedgekeurd.
Hierop wordt de zitting geschort voor de OCMW-raad.
Financiële Dienst

9.
Meerjarenplan 2020-2025. Wijziging 1. Vaststelling.
Bespreking
Na de onderbreking voor de OCMW-raad herneemt de voorzitter de dagorde van de gemeenteraad met de bespreking
van de aanpassing van het meerjarenplan.
Fractieleider B. Morreels stelt een vraag betreffende de ambities rond buurthuis Cordenuit.
Raadslid V. Lenvain stelt de vraag waarom de buurthuizen niet gecentraliseerd zullen worden in de te bouwen
podiumzaal, de vaststelling dat de belastingen niet worden verhoogd en de mogelijkheid voor meer recreatie voor
kinderen in het te bouwen zwembad.
Raadslid J. Haegeman stelt vragen betreffende de eekhoornbrug en de podiumzaal.
Fractieleider H. De Clercq stelt vragen betreffende de podiumzaal en de herbestemming van de kerk te Opbrakel.
Hierop worden mondelinge vragen gesteld door
Fractieleider H. De Clercq betreffende de organisatie van individuele zwemlessen voor kinderen
Raadslid F. Bogaert betreffende de organisatie van een wielerwedstrijd te Elst
Raadslid L. Braeckman betreffende de dienstvrijstelling op "kermiswoensdag"
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

