
 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 

25 JANUARI 2021 
 
 
 

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, 
Schepenen 
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart 
Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, 

Franky Bogaert, Wesley Roos, Andre Soetens, Raadsleden 
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Alexander De Croo, Saskia Schoutteten, Raadsleden 

Afwezig: / 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
Openbaar 
Secretariaat 
 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 28 december 2020 
Bespreking 

Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
Grondgebied 
2. Beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening. 
Bespreking 
Raadslid J. Haegeman beoordeelt voorliggend plan als positief, en trekt de aandacht op 
- het handhaven van werken die zonder vergunning worden uitgevoerd 
- de vraag opdat de toekomstige handhavingsambtenaar ook actief handhavend zou optreden. 

3. Steunpunt erosie. Samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de overeenkomst goedgekeurd. 
4. RATO vzw. Addendum overeenkomst zwerfkattenbestrijding. 
Bespreking 

Raadslid V. Lenvain steunt voorliggende overeenkomst; en stelt de vraag naar het oprichten van een meldpunt voor 
dierenwelzijn. 

Met éénparigheid van stemmen wordt de overeenkomst goedgekeurd. 
Openbare Werken 
5. Gebouwen. Gemeentelijk zwembad. Openbare verkoop. 
Bespreking 
Raadslid J. Haegeman stelt dat deze site eventueel ook zou kunnen gebruikt worden als alternatief voor het project 
van de "podiumzaal". 

Met éénparigheid van stemmen wordt de openbare verkoop goedgekeurd. 
6. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Innemingen 10-11-12-13. Overeenkomst toegangsweg. 
Goedkeuring. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de overeenkomst goedgekeurd. 
7. Patrimonium. Erfpacht Terwalle. Aangepaste ontwerpakte "overdracht erfpacht". Goedkeuring. 
Bespreking 

Met éénparigheid van stemmen wordt de akte goedgekeurd. 
8. Patrimonium. Gemeentelijk recreatiedomein. Aankoop gronden. 
Bespreking 

Met éénparigheid van stemmen wordt de aankoop van gronden principieel goedgekeurd. 
Adviesraden 
9. Adviesraden. Sportraad. Subsidiereglement naar aanleiding van de niet-gebruikte kredieten 2020. 
Bespreking 

Met éénparigheid van stemmen wordt het subsidiereglement goedgekeurd. 
Bibliotheek 
10. Samenwerkingsverbanden. Projectvereniging VARIANT. Oprichting nieuwe deelwerking. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de oprichting van de nieuwe deelwerking goedgekeurd. 
Mobiliteit 

11. Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement betreffende parkeren. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd. 
12. Punt toegevoegd cfr. artikel 21 decreet lokaal bestuur door de voorzitter van de Gemeenteraad betreffende 
"De vaststelling van het verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het personeel in de 
schoolraad". 
Bespreking 

Met éénparigheid van stemmen wordt het schoolreglement goedgekeurd. 

Besloten 
Grondgebied 
 



13. Samenwerkingsverbanden. IVLA. Aanstelling Gas-vaststellers. 
Bespreking 
Van de besloten zitting wordt geen zittingsverslag opgesteld. 
14. Samenwerkingsverbanden. Intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Samenstelling. 

Bespreking 

Van de besloten zitting wordt geen zittingsverslag opgesteld. 
Na de schorsing voor de OCMW-raad worden mondelinge vragen gesteld door: 
1° Fractieleider H. De Clercq betreffende 
- de organisatie van de strooidiensten en de beslissing van het college om een gewezen werknemer van de gemeente 
een tijdelijk contract van twee weken te geven. 
- het digitaal laten verlopen van de raden 

- de opvolging van leegstand en verwaarlozing 
- het aantal personen in Brakel dat beschikt over een parkeerkaart voor andersvaliden in relatie tot het aantal 
beschikbare parkeerplaatsen. 
- het tussenvonnis inzake de procedure OCMW Brakel - Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon 
2° Raadslid J. Haegeman betreffende het digitaal laten verlopen van de raden met streaming en de voorbeeldfunctie. 
3° Raadslid V. Lenvain betreffende 

- de organisatie van de vaccinaties voor mensen met mobiliteitsproblemen 
- het gebruik van de deelauto 
- het digitaal laten verlopen van de raden 
Fractieleider B. Morreels betreffende de visie rond de aanleg van een nieuwe skateterrein en de overgangsfase bij de 
start der werken van het nieuwe zwembad. 
 
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, 
Marcel Saeytijdt 

 
 

 


