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Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, 
Schepenen 
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Morreels, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, 

Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Raadsleden 
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Alexander De Croo, Johnny Roos, Raadsleden 

Afwezig: / 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 23 november 2020 
Bespreking 

Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
2. Punt toegevoegd cfr. artikel 63 decreet lokaal bestuur. Politieverordening van de burgemeester 
van 9 december 2020 naar aanleiding van de aangekondigde protestactie dd. 13 december 2020 op het 
grondgebied van de gemeente Brakel. 
Bespreking 
De raad neemt kennis van het besluit dd. 13 december 2020. 
3. Punt toegevoegd cfr. artikel 63 decreet lokaal bestuur. Politieverordening van de burgemeester 

van 10 december 2020 naar aanleiding van de aangekondigde protestactie dd. 13 december 2020 op het 
grondgebied van de gemeente Brakel. 
Bespreking 
De raad neemt kennis van het besluit dd. 10 december 2020. 
Raadslid V. Lenvain stelt een vraag betreffende de kostprijs van de interventie van de veiligheidsdiensten. 

Raadslid J. Haegeman stelt een vraag over de (financiële) impact indien gelijkaardige evenementen zich in de 
toekomst geregeld herhalen. 

Openbare Werken 
4. Samenwerkingsverbanden. TMVW/Farys. Overeenkomst inzake de uitvoering van de 
zuiveringsactiviteit. 
Bespreking 
De raadsleden keuren de overeenkomst goed. 
5. Fietspad Ronsesestraat. Onteigeningsplan nr. 9 (grondinneming nr. 300). Ontwerpakte (verkoop + 

afstand pacht). 
Bespreking 
De raadsleden keuren het ontwerp van akte goed. 
6. Fietspad Ronsesestraat. Onteigeningsplan nrs. 7-8 (grondinneming nr. 27). Ontwerpakte (verkoop 
+ uitwinningsschade). 
Bespreking 
De raadsleden keuren het ontwerp van akte goed. 

7. Schenking twee auto's OCMW. 
Bespreking 
De raad keurt de schenking van twee auto's goed. 

8. Gebouwen. Opheffing van het recht van opstal sporthal De Rijdt. Goedkeuring ontwerpakte. 
Bespreking 
De raadsleden keuren het ontwerp van akte goed. 
Adviesraden 

9. Adviesraden. Culturele raad. Reglement waarborgfonds. 
Bespreking 
De raadsleden keuren het ontwerp van reglement goed. 
10. Adviesraden. Culturele raad. Reglement vormingswerk. 
Bespreking 
De raadsleden keuren het ontwerp van reglement goed. 

11. Adviesraden. Culturele raad. Subsidiereglement naar aanleiding van niet-gebruikte kredieten 
2020. 
Bespreking 
De raadsleden keuren het ontwerp van reglement goed. 
12. Adviesraden. Jaarverslag 2019 jeugdraad. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag. 

13. Adviesraden. Jaarverslag 2019 Middenstand. 

Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag. 
 



 
14. Adviesraden. Jaarverslag 2019 culturele raad. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag. 

15. Adviesraden. Jaarverslag 2019 seniorenraad. 

Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag. 
Sporthal 
16. Samenwerkingsverbanden. BSD Vlaamse Ardennen. Goedkeuring resultatenrekening en balans 
2019, verificatieverslag 2019 en begroting 2020. 
Bespreking 

De raadsleden keuren de resultatenrekening, balans, verificatieverslag en begroting goed. 
School 
17. Gemeentelijk onderwijs. Samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor leerlingenbegeleiding. 
Bespreking 
De raadsleden keuren de overeenkomst goed. 
Financiële Dienst 

18. Samenwerkingsverbanden. BVLAR. Exploitatie- en investeringstoelage 2021. Goedkeuring. 
Bespreking 
De raadsleden keuren de exploitatie- en investeringstoelage goed. 
19. Samenwerkingsverbanden. Lokale politie Brakel. Exploitatie- en investeringstoelage 2021. 
Goedkeuring. 
Bespreking 
De raadsleden keuren de exploitatie- en investeringstoelage goed. 

20. Financiën. Meerjarenplanaanpassing gemeente Brakel 2020-2025-2. Vaststelling. 
Bespreking 
Raadslid V. Lenvain stelt een vraag betreffende de vele beslissingen in infrastructuur; daartegenover staan weinig 
investeringen mensen in kwetsbare situaties en omtrent de kostprijs van het nieuw zwembad. 
Raadslid J. Haegeman stelt een vraag betreffende de kostprijs en financiering van het nieuw zwembad en de redenen 
waarom voor het project van de podiumzaal nog geen kredieten zijn ingeschreven. 
Hierop wordt het meerjarenplan 2020-2025/5 vastgesteld door de raad. 

Hierop schorst de voorzitter de raad voor de behandeling van de dagorde van de ocmw-raad. 
21. Financiën. Meerjarenplanaanpassing ocmw Brakel 2020-2025-2. Goedkeuring. 
Bespreking 
De raadsleden keuren het OCMW-deel van het meerjarenplan 2020-2025/2 goed. 
Hierop worden mondelinge vragen gesteld door 
Fractieleider B. Morreels betreffende het project van het nieuw zwembad; de aandacht voor en bereikbaarheid en een 

visie op de toekomst van de staande wippen en het skatepark en mogelijke alternatieve locaties. 
Fractieleider H. Declercq betreffende de impact van het nieuw zwembad op de staande wippen; een oproep aan het 
college om uit "één mond" te praten, het niet-betrekken van de oppositie in het gunningsproces van het nieuw 
zwembad, de nood aan meer variatie in het kinderbad, de operationele invulling van de cafetaria, de visie rond het 
toelaten van aanvragen tot rally, het aantal PV"s dat zijn uitgeschreven naar aanleiding van Corona en de intenties in 

2021 rond de uitvoering van het klimaatplan. 
Raadslid V. Lenvain betreffende de mogelijkheid om de staande wippen te verplaatsen naar de chalet, de impact van 

het nieuw zwembad op de buitenruimte voor jeugdhuis Alfa; de visie rond het ter beschikking stellen van nestkastjes 
en het uitkeren van corona-subsidies aan de lokale sportclubs. 
 
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 
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