ZITTINGSVERSLAG
GEMEENTERAAD

23 NOVEMBER 2020
Aanwezig:

Marcel Saeytijdt, Waarnemend voorzitter
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck,
Schepenen
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:

Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad

De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
Openbaar
Secretariaat
1.
Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 26 oktober 2020
Bespreking
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag.
2.
Gemeenteraad. Ontslag voorzitter.
Bespreking
De raad neemt kennis van het ontslag.
Fractieleider D. Bogaert wenst de uittredend voorzitter te danken voor het werk de voorbije jaren en tevens proficiat
te wensen met het opnemen van het mandaat van Eerste minister.
3.
Gemeenteraad. Verkiezing voorzitter.
Bespreking
De raad verklaart raadslid M. Saeytijdt verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.
De voorzitter drukt zijn voornemen uit om met iedereen positief te kunnen samenwerken; en feliciteert raadslid D.
Bogaert als zijn opvolger tot fractieleider.
4.
Gemeenteraad. Ontslag raadslid.
Bespreking
De raad neemt kennis van het ontslag van raadslid K. Wattez.
Uit de verschillende fracties volgt een woord van dank voor de inzet van raadslid K. Wattez gedurende de voorbije 20
jaar in de raad.
5.
Gemeenteraad. Verzaken aan mandaat van raadslid.
Bespreking
De raad neemt kennis van het verzaken aan het mandaat.
6.
Gemeenteraad. Installatie als raadslid.
Bespreking
Na onderzoek van de geloofsbrieven, het niet-formuleren van bezwaren, legt de heer A. Soetens de eed af als
raadslid.
Hierop volgen felicitaties uit de verschillende fracties.
7.
Gemeenteraad. Fractievorming.
Bespreking
De raad neemt kennis van het feit dat raadslid A. Soetens deel uitmaakt van de Cd&V-fractie.
8.
Gemeenteraad. Bepalen van de rangorde van de raadsleden.
Bespreking
De raad stelt de rangorde van de raadsleden vast.
9.
Gemeenteraad. Samenstelling commissie sociale zaken en financiën.
Bespreking
De raad keurt de samenstelling van de commissie goed.
10.
Samenwerkingsverbanden VZW ERSV Oost-Vlaanderen. Vereffening en ontbinding Vzw ERSV.
De raad keurt de vereffening en ontbinding éénparig goed.
11.
Samenwerkingsverbanden. Intergecoro Brakel - Horebeke. Beslissing tot samenstelling
maatschappelijke geledingen.
Bespreking
Met éénparigheid van stemmen wordt de samenstelling van de maatschappelijke geledingen goedgekeurd.
12.
Samenwerkingsverbanden Westlede. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat
vertegenwoordiger(s) algemene vergadering dd. 1 december 2020.
Bespreking
Met eenparigheid van stemmen worden beslist de agendapunten te laten goedkeuren.
13.
Samenwerkingsverbanden IVLA. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger(s) algemene vergadering dd. 17 december 2020.
Bespreking
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd.
14.
Samenwerkingsverbanden Solva. Uitnodiging Algemene vergadering dd. 16 december 2020.
Goedkeuren agenda + bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd.
15.
Samenwerkingsverbanden. FARYS. Buitengewone algemene vergadering TMVS dv dd.
08/12/2020. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd.
16.
Samenwerkingsverbanden Farys. Buitengewone Algemene jaarvergadering TMVW ov d.d.
11/12/2020. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Bespreking
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd.
17.
Samenwerkingsverbanden Intergem. Buitengewone algemene vergadering in zitting dd.
17/12/2020. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Bespreking
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd.
18.
Samenwerkingsverbanden CIPAL. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger(s)
op de algemene digitale vergadering d.d. 10 december 2020.
Bespreking
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd.
19.
Corona. Subsidiereglement voor de aankoop van CO-2 meters door scholen op het grondgebied
van de gemeente.
Met éénparigheid wordt het subsidiereglement goedgekeurd.
20.
Politiebesluit burgemeester van 23 oktober 2020 betreffende opschorten jeugdvoetbal (U6-U17)
op het grondgebied van de gemeente voor de periode 24 oktober 2020 tot en met 8 november 2020.
Bespreking
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit dd. 23 oktober 2020.
21.
Politiebesluit burgemeester van 6 november 2020 betreffende opschorten jeugdvoetbal (U6-U17)
op het grondgebied van de gemeente voor de periode 9 november 2020 tot en met 15 november 2020.
Bespreking
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit dd. 6 november 2020.
Grondgebied
22.
AANLEGGEN VAN VLONDERPAD GELEGEN OP BW52 – KLEIBERG (BURREKEN). Lastvoorwaarden en
gunningswijze. Goedkeuren.
Bespreking
De raad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed.
23.
AANLEGGEN VAN VLONDERPAD EN ONTHAALZONE GELEGEN OP TW91 – PERREVELD (BURREKEN).
Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuren.
Bespreking
De raad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed.
24.
Groenonderhoud perken 2021 + 2022. Gunningswijze + lastvoorwaarden. Goedkeuren.
Bespreking
De raad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed.
25.
Maaien zijbermen 2021 + 2022. Gunningswijze + lastvoorwaarden. Goedkeuren.
Bespreking
Raadslid A. Soetens stelt een vraag betreffende het maaien langsheen Spinele.
De raad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed.
Openbare Werken
26.
Vernieuwen speeltoestellen speelterrein De Rijdt. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring.
Bespreking
De raad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed.
27.
Fluvius. Overdracht openbare verlichting. Administratieve formaliteiten. Goedkeuring
Bespreking
De raad keurt de overdracht en bijhorende documenten goed.
28.
Gebouwen. Renovatie dak kapel kerkhof Nederbrakel. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring.
Bespreking
De raad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed.
29.
Uitbreiding ambachtelijke zone. Naamgeving nieuwe wegenis "Industrielaan". Goedkeuring.
Bespreking
Raadslid V. Lenvain stelt vragen betreffende de impact van de uibreiding op de mobiliteit ter hoogte van de in- en
uitgang, een mogelijke verbinding met de Sint-Franciscusstraat en de visie van de brandweer.
De raad keurt de naamgeving goed.
30.
Gebouwen. Bouw nieuw administratief centrum, podiumzaal & muziekacademie. Aanstellen SOLVA
als bouwheer. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring.
Bespreking
Raadslid J. Haegeman stelt zich te zullen onthouden; dit als signaal om aandachtig te zijn in het bewaren van de
erfgoedwaarden op de site. Gelet op het belang en de omvang van dit project, stelt hij voor een gemeentelijke
begeleidingscommissie op te richten.
Raadslid V. Lenvain stelt vragen rond de mogelijkheden de podiumzaal polyvalent te gebruiken en dit in het bijzonder
in het licht van eetfestijnen.
Fractieleider H. De Clercq stelt een vraag betreffende de stand van zaken betreffende de herbestemming van de kerk
te Opbrakel; de visie op het uitwerken van het project administratief centrum en podiumzaal en kunstacademie.
Fractieleider B. Morreels stelt de verzuchtingen van collega J. Haegeman te delen.
Hierop keurt de raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
31.
Patrimonium. Groenstraat. Aanleg voetpad. Inlijven deel van het perceel 5de afdeling, sectie A
perceel 493S. Ontwerpakte. Goedkeuring.
Bespreking
Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.
32.
Patrimonium. Terwalle. Erfpacht. Perceel 4de afdeling, sectie A, nr. 114D (424,75m²).
Ontwerpakte "Aanpassing erfpacht". Goedkeuring.
Bespreking
Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.
Sporthal
33.
Sportraad. Jaarverslag 2019.
Bespreking

De raad neemt kennis van het jaarverslag.
34.
Punt toegevoegd overeenkomstig art. 21 DLB door raadslid V. Lenvain betreffende "gebruik ‘mijn
mooie straat’-tool"
Bespreking
Na toelichting door raadslid V. Lenvain wordt het punt niet-goedgekeurd.
Na de schorsing voor de OCMW-raad worden vragen gesteld door
- Fractieleider H. De Clercq betreffende het project van de podiumzaal, de stand van zaken inzake het nieuw
zwembad en de herbestemming van de kerk te Opbrakel en de mogelijkheid tot het gebruik van een gemeentelijk
lokaal voor afhaal-eetfestijnen.
- Fractieleider B. Morreels betreffende de uitbreiding van de parking aan de gemeentelijke sporthal.
- Raadslid J. Haegeman betreffende het streamen van de raden, de visie rond de mogelijke fusie van politiezones, de
regiovorming en het detailhandelsplan.
- Raadslid V. Lenvain betreffende de reden van het niet aangesloten zijn bij de voedselbank te Eke, de mogelijkheid
om in deze letterlijk en figuurlijk donkere dagen meer licht te voorzien en het streamen van de raden.
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,
Marcel Saeytijdt

