
 

Gouverneur Oost-Vlaanderen 

Gouvernementstraat 1 

B-9000 GENT 

 

 

 

 

Uw kenmerk: 

 

Ons kenmerk: 

 

Bijlage(n): 

 

Verz. nr: 

 

Datum: 

31 maart 2021 

Contact: 

Jürgen De Mets 

Telefoon: 

+32(0)55 43 17 50 

Fax: 

+32(0)55 42 62 36 

E-mail: 

jurgen.demets@brakel.be 

Betreft: ocmw raad dd. 29 maart 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 ocmw raad getroffen dd. 29 maart 2021. 

 

 

Voornoemde bekendmaking(en) gebeuren vanaf donderdag 1 april 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 ocmw raad kwam op 29 maart 2021 samen en nam volgende besluiten. 

 

AGENDA 
1. Goedkeuring notulen v orige ocmw-raa d 25.01.2021. Openba re We rke n 2. Gebouwe n. Noodwoning. Renovatie werken. La stvoorwaarde n en g unning swijze. Besloten Secreta riaat 3. Jaarl ijkse ra pporte ring: klachten 202 

Openbaar  

Secretariaat  

 

1. Goedkeuring notulen vorige ocmw-raad 22.02.2021. 

 

Goedkeuring. 

  

2. Financiële Dienst 2. OCMW-personeel. Deelname aan overheidsopdracht "Collectieve 

hospitalisatieverzekering van de Gemeenschappelijke sociale dienst."  

 

Goedkeuring. 

 

3. Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs en aan 

OCMW-dienst "maaltijden aan huis" - dienstjaar 2021 - 2025. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

 

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: 

OCMW Brakel 

Tav het secretariaat 

Marktplein 1 

9660 Brakel 

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer
http://www.brakel.be/

