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Karen Vekeman, Raadslid 

Afwezig: / 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 31 augustus 2020 
Bespreking 

Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
Fractieleider H. De Clercq betreurt de werkwijze naar aanleiding van de laatste gemeenteraad; die omwille van het 
niet in aantal zijn, niet kon doorgaan. De oppositie was hiervan niet op de hoogte gebracht. 
Hierop wensen fractieleiders H. De Clercq en B. Morreels de voorzitter van de raad proficiat met zijn eedaflegging als 
Eerste minister. 
Raadslid J. Haegeman stelt eerst te willen wachten op concrete resultaten, vooraleer iemand proficiat te wensen. 
Raadslid V. Lenvain verwijst naar het standpunt van haar partij omtrent deze regering, maar wenst persoonlijk de 

Eerste minister proficiat te wensen. 
2. Corona. Subsidiereglement voor lokale verenigingen naar aanleiding van de Corona-crisis. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp goedgekeurd. 
3. Personeel. Verslag inzake delegatie bevoegdheid gemeenteraad aan college van burgemeester en schepenen. 

Bespreking 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag. 

Grondgebied 
4. Gemeentelijke administratieve sancties. Gebruik van "tijdelijke" vaste camera's door IVLA op een niet-
besloten plaats in de gemeente inzake sluikstorten en zwerfvuil. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt positief advies verleend. 
Openbare Werken 

5. ICT. Lastvoorwaarden en gunningswijze levering en installatie RFIS-systeem met zelfscan voor de 
gemeentelijke bibliotheek. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
6. Kerkhof Elst. Lastvoorwaarden en gunningswijze vernieuwen afsluiting. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 

7. Aquafinproject 20.294. Riolering Hollebeekstraat - Wouterbosweg. Bestek, raming en plannen. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 

8. Infrastructuur. Offerte Farys betreffende aanpassen van de inspectieputten t.h.v. Hellenhoek. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de offerte goedgekeurd. 
9. Infrastructuur. Offerte Farys betreffende sanering riolen thv Steenweg loten 9A-9B en 10. 

Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de offerte goedgekeurd. 
10. Infrastructuur. Lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende Vernieuwen voetpaden Kruisstraat (2021), 
Herreweg (2022), Watermolenstraat (2023). 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 

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. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de akte goedgekeurd. 
Mobiliteit 
12. Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden doorgang voor alle verkeer in buurtwegen nrs 36, 60 en 

15. 

Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van aanvullend verkeersreglement goedgekeurd. 
 



 
13. Mobiliteit. Studieopdracht voor fietsstraten te Brakel. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 
Raadslid V. Lenvain verwijst naar een voorstel eerder dit jaar op naam van Vlaams Belang omtrent 

verkeersveiligheid. Betreffende fietsstraten dient ook aandacht te zijn voor enkele nadelen aan dit concept. 

Raadslid J. Haegeman omschrijft voorliggend punt als positief; dat ook in vele programma's van lokale partijen was 
opgenomen. Daarnaast dient een algemene en bredere benadering rond verkeersveiligheid ook aan bod te komen. 
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
Financiële Dienst 
14. OCMW. Goedkeuring jaarrekening 2019. 
Bespreking 

Naar aanleiding van voorliggend voorstel, trekt fractieleider B. Morreels de aandacht op het niet voorliggen van de 
rekening van "het rusthuis"; dit in tegenstelling tot de dagorde van de vorige raad. 
Fractieleider H. De Clercq stelt hieromtrent vragen rond de verklaringen van schepen P. Vanderstuyf op de recente 
algemene vergadering.  
Hierop geeft raadslid A. Flamand een persoonlijke reflectie. 
15. Meerjarenplan 20-25. Opvolgingsrapportering eerste semester boekjaar 2020. 

Bespreking 
De raad neemt kennis van het opvolgingsrapport.  
Na de schorsing voor de OCMW-raad worden mondelinge vragen gesteld door: 
1° Raadslid V. Lenvaint betreffende de mogelijkheid tot inroepen van logistieke hulp in de Corona-tijden via het 
meldpunt op de gemeentelijke website. 
2° Fractieleider H. De Clercq betreffende: 
- de visie van het bestuur om in een extra financiële tegemoetkoming te voorzien voor de horeca die getroffen is door 

een sluiting  
- de stand van zaken betreffende het onderzoek naar een woning in de Twaalfbunderstraat en de anonieme brief die 
aan raadslid V. Lenvain werd bezorgd. Betrokken raadslid stelt deze brief overgemaakt te hebben aan de lokale 
politie. 
3° Raadslid J. Haegeman betreffende het vervolgtraject op de Bouwmeesterscan en de mogelijkheid om een vast 
vergaderritme aan te houden voor de raden.  
4° Raadslid L. Braeckman betreffende de organisatie van sportkampen - lessenreeksen in de sporthal. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 

 
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 
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De Algemeen Directeur, 

Jurgen De Mets 
 

 
 
 

De wnd Voorzitter, 
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