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jurgen.demets@brakel.be

Betreft: gemeenteraad dd. 22 februari 2021
Geachte,
Overeenkomstig art. 330 van het decreet Lokaal Bestuur brengen wij u op de hoogte van de
bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van:
-

Conform artikel 285, §2, 1°
de besluiten van de gemeenteraad getroffen dd. 22 februari 2021.

Voornoemde bekendmaking(en) gebeuren vanaf vrijdag 26 februari 2021.
Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur

Burgemeester

J. De Mets

S. Devleeschouwer

BEKENDMAKING LIJST BESLUITEN DOOR DE BURGEMEESTER
(Artikel 285 en 287 Decreet Lokaal Bestuur)

De gemeenteraad kwam op 22 februari 2021 samen en nam volgende besluiten.
AGENDA
Ope nbaa r
Secretariaat

1.

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 25 januari 2021.
Goedkeuring.

2.

Politieverordening van de burgemeester van 28 januari 2021 naar aanleiding van de
aangekondigde protestactie dd. 30 januari 2021 op het grondgebied van de gemeente Brakel.
Bekrachtiging.

3.

Adviesraden. Algemeen reglement houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke
seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele raad, sportraad en adviesraad toerisme.
Goedkeuring.

4.

Adviesraden. Huishoudelijk reglement adviesraad toerisme.
Goedkeuring.

5.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van een bestaande verkaveling voor de site
gelegen tussen de Kasteelstraat en de Spoorwegstraat met referentie OMV2020107416. Zaak
der wegen voorleggen aan gemeenteraad. Beslissing.
Goedkeuring.

6.

Patrimonium. Eigendom hoek Lepelstraat / St.-Apolloniastraat. Verkoop via BIDDIT.BE.
Goedkeuring.

7.

Gebouwen. IBO. Vervangen verwarmingsketel. Gunning bij hoogdringendheid.
Kennisname.

8.

Goedkeuring jaarrekening 2019 gemeente door de Gouverneur.
Kennisname.

9.

Jaarlijkse rapportering: klachten 2020.
Kennisname.

10.

Punt toegevoegd met éénparigheid van stemmen overeenkomstig art. 23 decreet lokaal bestuur
"Gemeentelijk onderwijs. Verkiezingsreglement Schoolraad (geleding ouders)."
Goedkeuring.

Algemeen Directeur

Burgemeester-Voorzitter

J. De Mets

S. Devleeschouwer

Secretariaat
Klacht indienen?

Indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid?
Wie een klacht wenst in te dienen kan dit - overeenkomstig artikel 287 en 326 decreet Lokaal Bestuur
- bij de Gouverneur via
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het
volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in één van de punten opgenomen in voornoemde lijst, kan hieromtrent een vraag tot
openbaarheid van bestuur invullen op de gemeentelijke website www.brakel.be  thuisloket 
secretariaat  openbaarheid van bestuur

Je kan ook je vraag op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Gemeente Brakel
Tav het secretariaat
Marktplein 1
9660 Brakel

