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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 14 okÍober 2021

Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
ChristelVan Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy,
Katrien Scheirs, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Pieter Poriau, Christel Covens, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
Sven Deckers, Burgemeester
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Wijziging statuten - Adviesraad lokale economie (ALE) - GN20211207

Beleids- en beheerscvclus
Burgemeester S. Deckers verlaat de zitting.
Beleidsdoelstelling: D000003 - We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis
wordt gelegd in kwalitatief ondenvijs.
Actieplan: AP00001 3 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
Actie: A000055 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 304, $3 en $5
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41, 13"
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact

Historiek
Het bestuur werkt een nieuwe visie uit op participatie.
ln dat kader maakte het college van burgemeester en schepenen een aantal
basisprincipes op betreffende de werking van de gemeentelijke adviesraden.
Deze basisprincipes worden verwerkt in de statuten van de betrokken adviesraden.

Advies
Aangezien de werking van de adviesraad ALE deze legislatuur nog niet werd opgestart, kon geen advies
gevraagd worden.

Motivatie
De gemeente en het OCMW van Brecht werken reeds vele jaren samen met verschillende erkende
adviesraden. Op basis van nieuwe inzichten binnen de algemene visie rond participatie werden de
statuten van deze verschillende raden herbekeken met als doel meer uniformiteit.
De nieuwe inzichten betreffende de adviesraden spelen zich vooral af op het domein van de
samenstelling, de jaarplanning, de jaarlijkse financiering en de eenvormigheid van de statuten. Deze
nieuwe afspraken dragen ertoe bij dat de adviesraden ten volle hun adviserende rol kunnen opnemen.
De taak van de nieuwe adviesraden kan als volgt omschreven worden:

. Op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over de
aangelegenheden met betrekking tot het beleid en voor aangelegenheden die voozien zijn in de
van kracht zijnde regelgeving;

o lnspraak en participatie verzekeren bij hun doelgroep (kinderen/jongeren, senioren, sporters...)
en optreden als spreekbuis voor die doelgroep richting het gemeentebestuur en omgekeerd;

o Overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, instellingen, organisaties,
diensten en individuele burgers, zowel private als publieke, die sport, jeugd, culturele,
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toeristische... initiatieven en/of activiteiten op het grondgebied van de gemeente Brecht
organiseren en ontplooien;

. Op de behoeften afgestemde initiatieven voorstellen op het gebied van hun domein;
Naast de gekende erkende adviesraden is het de wens van het bestuur om ook te werken met een
overkoepelende projectgroep die ad hoc wordt samengesteld op basis van een voorliggend project. Zo
kan met een multidisciplinaire bril gekeken worden naar een project en kan een breed gedragen advies
voorgelegd worden aan het bestuur.
Enkele nieuwe basisprincipes:

. Burgers zullen vanaf heden niet aangesloten moeten zijn bij een vereniging om lid te zijn van een
adviesraad, maar kunnen vanuit hun vrijetijdsbeleving of kennis aansluiten bij een adviesraad
naar keuze.

. Adviesraden moeten onafhankelijk en autonoom kunnen werken; onafhankelijk van politiek.
r De huidige beheersorganen worden geïntegreerd in één van de adviesraden.o Adviesraden maken een jaaractieplan met jaarbudget voor het daaropvolgend (werk)jaar. Hun

toelage zal hierop afgestemd worden met een maximum bedrag van dat wat er is voorzien in het
meerjarenplan. Bij aanvang van het jaar zal de adviesraad alvast 7SYo van de toelage ontvangen
op basis van het jaaractieplan en jaarbudget. Op basis van de jaarrekening krijgen zij het
eventuele resterende bedrag (max 25o/o)

. De jaarplanning moet de gemeente bereiken voor 1 december van het jaar voordien. De
jaarplanning voor 2022 moet dus op de financiële dienst toekomen voor 011121202í. De
uitbetaling van 75o/o van de brjdrage gebeurt ten laatste in februari 2022.. De jaarrekening moet de gemeente bereiken voor 31 januari van het jaar nadien. De jaarrekening
voor 2022 moet dus op de financiële dienst toekomen voor 3110112023. De uitbetaling van het
saldo (max 25%) gebeurt ten laatste in februari 2023. Facturen, kasticketjes,... worden
bijgehouden als bewijsstukken.

r Voor 2021 hoeft geen retroactieve planning opgemaakt te worden. Adviesraden kunnen hun
bijdrage krijgen als ze de gemaakte kosten verantwoorden voor 3110112022.o Voor de vergaderingen kunnen adviesraden gratis beroep doen op zalen van de gemeente.
Koffie, thee en water worden eveneens gratis aangeboden. Alle andere dranken worden
aangerekend, dit kan wel vergoed worden met de werkingskosten.

. Subsidies kunnen niet langer worden uitgekeerd door de adviesraden. Adviesraden die dit nog
deden kunnen beoordelen of de subsidie op zich wordt behouden. Als dit het geval is, dan
verhuist het budget en de bevoegdheid daarvoor naar de gemeente.

De statuten worden voorbereid voor de gemeenteraad van oktober. Na goedkeuring door de
gemeenteraad zal een algemene oproep worden gedaan voor de nieuwe samenstelling.
De nieuwe raad zal dan opnieuw samengesteld en erkend worden. De nieuwe raad zal dan verder nog
een huishoudelijk reglement moet uitwerken.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naat het videobestand van 1 .10.38 uur tot 1.12.05 uur.

Stemminq:
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte
Beyers, Kris Janssens, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben
Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy,
Katrien Scheirs, lvan Flebus, Pieter Poriau, Christel Covens), 4 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen,
Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer), 3 onthoudingen (Ludwig Anthonissen, llse Van
Den Heuvel, llse De Beuckelaer)

Besluit
Artikel I
De gemeenteraad keurt de statuten van de adviesraad lokale economie goed.
AÉikel2
De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid tot concrete samenstelling en praktische werking van de
adviesraden aan het college van burgemeester en schepenen waarbij de decretale verplichtingen rond de
samenstelling van de adviesraden ten allen tijde worden nageleefd.
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Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie en landbouw

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensl uidend u ittreksel

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad

Peeters
wnd

3

Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job'inJt'Goor
Kerklei 2, 8-2960 Brecht
tel. 03 636 00 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1

8-296O Brecht
tel, 03 660 28 30

Welzijnscampus
Gasthuisstraat 11

8-2960 Brecht
tel. 03 33011 20

Marn
Directeur

www.brecht.be


