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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via Ilse Van Den Heuvel: Er werd mij door een mindervalide dorpsgenoot reeds enkele malen gevraagd of 
het mogelijk is een mindervalidenparkeerplaats te voorzien dicht bij de Carrefour op de Gemeenteplaats. Ik 
heb hem gezegd dat er één is aan de apotheker en dichterbij aan de post, maar dat vind hij nog te ver.  Hij is 
zeer moeilijk te been en met zijn boodschappen is dat niet evident. Is er een mogelijkheid hiervoor te zorgen 
of is er een aanvaardbare uitleg die ik deze persoon kan geven indien het niet mogelijk is? Dank om dit even 
te bekijken en me op de hoogte te houden.  
Visie CBS: bij de aanleg van de parking werd rekening gehouden met het advies van toegankelijkheid.  Het 
is onmogelijk om aan elke handelszaak een mindervalideparking in te richten. 
- onderhoud elektrische laadpaal gemeentepark parking  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

duurzaamheid 

3. Aankoop onkruid- en segmentborstels 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van 20 onkruidborstels en 
20 segmentborstels bij Spekking BVBA, Oscar Huysecomlaan 23A te 3400 Landen voor een bedrag van € 3 
109,70 (inclusief btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur en de groendienst. 

groendienst 

4. Kapvergunning Kerkfabriek Klein Veerle (kadasternummer: afdeling 4, D, 742G) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
26 naaldbomen en 3 berken zonder heraanplant. 
De te kappen bomen worden gemarkeerd door de gemeentelijke groendienst. 
In de zone links naast de ingang naar de kleuterschool staan 2 tamme kastanjebomen welke men dient te 
behouden. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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gebouwen 

5. Lastvoorwaarden duurzame hygiënische producten - dispensers - Uitbreiding 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van het contract voor de duurzame hygiënische producten - 
perceel 1 -dispensers en disposables  bij Vendor, Kapelanielaan 33 te 9140 Temse met de levering van 
geurstickhouders voor 515,84 euro, exclusief BTW op jaarbasis. 
Artikel 2 
De bijkomende bestelling wordt geboekt op het budget onderhoud sporthal. (2019/6157039/7/0740/ - 
onderhoud sportinfrastructuur/Sport.) 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Vendor door de technische dienst. 

6. Gemeentehuis Brecht: Spoedvervanging airco serverlokaal 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de prijsofferte van Leo Maes NV 
voor de vervanging van het bestaande aircosysteem van het serverlokaal voor een bedrag van 3 484,80 
euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en aan de financieel directeur. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

7. Bodemsaneringsproject - beperkt bodemsaneringsproject Smederijstraat 2 - 
conformiteitsattest - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van OVAM inzake conformiteit 
van het dossier 'beperkt bodemsaneringsproject CH. Mattheesen NV, Smederijstraat 2 te Brecht. 
Artikel 2 
Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering.  

8. Schrapping risicogrond – Hoogstraatsebaan 27 - Geen aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de schrapping risicogrond van het 
perceel Hoogstraatsebaan 27, 4e afd, sectie D, nummer 52a6. 

omgevingsvergunningen 

9. OMV2019/178 - Omgevingsvergunning - Overbroekstraat 25C, 25Y en 25Z - Openbaar 
onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek.  
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10. OMV2019/220 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 37 en 39 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek.  

11. OMV2019/245 - Omgevingsvergunning - Paepestraat 1A - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 

12. OMV2019/125 - Omgevingsvergunning - Hendrik Consciencelaan 33 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een woning in Hendrik 
Consciencelaan 33 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 142 R4, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De woning mag niet omgevormd worden tot een meergezinswoning.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat 
nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners. In een reeds gerioleerd gebied 
verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put 
verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de 
toiletten) over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Akkoord met voorgestelde plaatsing operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 
5.000 l voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: 
minimaal wc-spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een 
noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen 
regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,08 m2 en inhoud van 1.924,25 liter. Deze installatie maakt het insijpelen 
van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA).  
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- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

13. OMV2019/152 - Omgevingsvergunning - Beukenlei 9, Eikenlei 4, 4A en 6 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor herorganisatie/ -aanleg van de 
parkeerinrichting bij Delhaize, na het slopen van woonhuis en bijgebouw en kappen van 4 coniferen in 
Beukenlei 9, Eikenlei 4, 4A en 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 X32, (afd. 5) sectie A 2 Y32, 
(afd. 5) sectie A 2 S34 en (afd. 5) sectie A 2 P34 aan Jefraco NV gevestigd te Beukenlei 9 te 2960 Brecht 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- De beplanting vooraan (Eikenlei) moet kort gehouden worden zodat automobilisten over de beplanting 
kunnen kijken om uit te rijden. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van de groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: In functie van de uitbreiding van de parking kunnen de 4 coniferen gerooid 
worden. De tamme kastanje dient behouden te blijven, zoals vermeld werd op het ingediende plan. Op deze 
locatie dient een groenscherm aangelegd te worden, zoals beschreven 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer met 
uitzondering van de voorwaarde m.b.t. de ontsluiting dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies. Er wordt deels afgeweken van het advies van AWV wat betreft de ontsluiting via de 
Beukenlei. De bestaande situatie (ook gemotoriseerd verkeer) kan behouden blijven. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van dienst Integrale Veiligheid en Mobiliteit dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies: De  in- en uitrit wordt verschoven naar de 
bushalte toe. Mogelijk ontstaan er problemen bij het inrijden van de parking als er een bus opgesteld staat. 
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Beter is om de in- en uitrit zo ver mogelijk van het kruispunt af te leggen. De beplanting vooraan moet kort 
gehouden worden zodat automobilisten over de beplanting kunnen kijken om uit te rijden.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van milieuambtenaar met betrekking tot de watertoets dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies: 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 42640 liter (min. 42375 liter) en een oppervlakte van 136m² (min.67,8m²) . Deze installatie maakt 
het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- Alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
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- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

14. OMV2019/207 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 86A -  Gunstig advies aan deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor het kippenbedrijf: verandering door 
wijziging in Oostmalsebaan 86A  te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 397 B2, (afd. 4) sectie D 397 
A2, (afd. 4) sectie D 402 en (afd. 4) sectie D 403 aan JANSEN GALGENVOORT gevestigd te 
Oostmalsebaan 86A te 2960 Brecht.   

15. OMV2019/113 - Omgevingsvergunning - Heihoefke 1 en Oostmalsebaan - Aktename besluit 
deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Deputatie d.d. 18 juli 
2019 houdende voorwaardelijke vergunning voor J. Janssens en Zonen.  
Artikel 2 
Het besluit zal worden aangeplakt gedurende 30 dagen.  

16. OMV2019/44 - Omgevingsvergunning - Goudregenlaan 9 - Aktename beroep en inname 
standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen maakt het dossier over aan de provincie en bevestigt naar 
aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het vroeger ingenomen standpunt. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich te laten vertegenwoordigen op deze zitting. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

17. OMV2019/166 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Links zn - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 20 augustus 2019 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag 
van 2960 Brecht, Vaartkant Links zn te Brecht, betreffende het opvullen van een kleiput. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de zitting. 
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duurzame ontwikkeling 

18. Verschijningsvorm Klimaatkrant - IGEAN 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in te gaan op het bedelen van een papieren versie 
van de Klimaatkrant van IGEAN aan alle Brechtse inwoners, maar beslist wel in te gaan op de digitale 
verspreiding ervan. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGEAN en aan de communicatiedienst. 

mobiliteit 

19. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om van maandag 12 augustus 2019 tot en met dinsdag 13 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 32 - parkeerverbod 
voor het plaatsen van ladderlift 
- De aanvrager om op donderdag 8 augustus 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 25 – parkeerverbod voor ladderlift 
- De aanvrager om op donderdag 8 augustus 2019 (van 6u30 tot 14u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Ebeslaan – tijdelijk afsluiten van de straat met 
omleiding voor een chapewagen 
- De aanvrager om op maandag 2 september 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr. 18 – parkeerverbod over 4 parkeerplaatsen voor 
vrachtwagen inzake wegname en installatie van geldautomaten 
- De aanvrager om op dinsdag 27 augustus 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Korte Nieuwstraat t.h.v. huisnrs. 28 tot en met 32 - parkeerverbod voor het 
plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op zaterdag 24 augustus 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnrs. 128 – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op fiets- en voetpad 
- De aanvrager om tussen maandag 26 augustus 2019 en vrijdag 30 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kruisbooglaan thv 
huisnr. 25 – verzakking in de rijbaan herstellen – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om op vrijdag 9 augustus 2019 (van 11u00 t.e.m. 18u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, parking station Noorderkempen – parkeerverbod 
achterste deel van de parking inzake opnames Undercover 

lokale economie en landbouw 

20. Samenwerkingsovereenkomst en projectbeschrijving update detailhandelsvisie provincie 
Antwerpen - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst en bijhorende 
projectbeschrijving goed voor de begeleiding door een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen om 
te komen tot de update van de bestaande detailhandelsvisie van de volledige gemeente. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de provincie Antwerpen en de financiële dienst. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

21. Lastvoorwaarden voor het wassen van de ramen - perceel 1 gemeente - Uitbreiding 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor het reinigen van de ramen - gemeente - Perceel 1 - Ramen wassen 
gemeente” werd op 5 maart 2019 gegund aan Aquazoozle, Antwerpseweg 7/1 te 2340 Beerse, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 24 260,86 excl. btw of € 29 355,64 incl. 21% btw  op jaarbasis. 
Artikel 2 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor het reinigen van de ramen - gemeente - Perceel 1 wordt uitgebreid met 
het wassen van de ramen in het OC 't Centrum, Dorpsstraat 73 te Sint-Lenaarts voor een bedrag van € 
756,25 inclusief btw op jaarbasis. 

personeel 

22. Vacantverklaring van 0,5 VTE bibliotheekassistent (C1-3) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart 0,5 VTE contractuele functie van bibliotheekassistent 
(C1-3) vacant met aanleg van een werfreserve voor een periode van één jaar. Volgens het nieuwe 
beslissingskader zal deze functie vervuld worden door een procedure van interne & externe 
personeelsmobiliteit. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen samen met alle vereiste 
documenten wordt vastgesteld op 10 september 2019 om 12.00 uur 's middags. 
Indien voor voormelde procedures geen geldige kandidaturen worden ontvangen wordt onmiddellijk 
opgestart met een algemene aanwervingsprocedure via een passende bekendmaking via de eigen website, 
eigen informatieblad en sociale media. Deze werving wordt afgesloten op 8 oktober 2019 om 12.00 uur 's 
middags. Op deze datum leveren de kandidaten het bewijs dat ze voldoen aan de 
aanwervingsvoorwaarden, uitgezonderd het strafregister welke kan toekomen uiterlijk op 11 oktober 2019 
om 12.00 uur 's middags. 
Artikel 2 
Het examenprogramma voor de selectie wordt als volgt vastgesteld: 

 de selectie wordt uitgevoerd op basis van de selectiecriteria en -technieken afgestemd op de 
functiebeschrijving voor deze functie; 

 de selectie bestaat uit twee onderdelen, met name: 
1.  Schriftelijk proef (50 punten)               
-   Een gevalstudie en/of meerdere cases met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met het 
werkgebied van de dienst en de eigen bevoegdheden, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de 
kandidaat worden bezorgd.  In dit onderdeel worden de competenties getoetst, vereist voor de functie op 
basis van de resultaatsgebieden in de functiebeschrijving en het competentieprofiel. 
-  Proef die de nodige basiskennis van de gemeentelijke organisatie, werking en/of regelgeving m.b.t. de 
functie toetst.  Deze proef kan deels of geheel verwerkt worden in het luik cases.  
2.  Mondeling proef (50 punten) 
Competentiegericht interview waarin de competenties getoetst worden die vereist zijn voor de functie en 
waarin er gepeild wordt naar de motivatie en interesse voor het werkterrein. 
Om te slagen moet de kandidaat minimum 50 % van de punten behalen voor elk van voormelde proeven 
(schriftelijke proef en mondelinge proef) en op het totaal van de proeven minstens 60 % van de punten 
behalen. 
De selectieproef resulteert conform art. 18 van de rechtspositieregeling in een bindende rangschikking van 
de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. 
Indien er zich meer dan 30 kandidaten inschrijven, worden preselecties gehouden. 
Preselectieve proef: 
Een schriftelijk functierelevante proef wordt georganiseerd waarin de competenties van de kandidaten 
worden getoetst aan de hand van de functiebeschrijving en het functieprofiel voor de functie van 
bibliotheekassistent, met als doel een beknopt onderzoek te voeren of de kandidaten over voldoende 
algemene kennis en administratieve vaardigheden beschikken om deze functie uit te voeren. 
Om te slagen moet de kandidaat minimum 50% van de punten behalen. Alle geslaagde kandidaten worden 
toegelaten tot de verdere selectieprocedure. De selectiecommissie voor de preselectie is dezelfde als deze 
vastgesteld voor de verdere selectieprocedure.  
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23. Tijdelijke verdere aanstelling HT arbeider-schoonmaak 

24. Personeel - disponibiliteitstelling 

25. Personeel - disponibiliteitstelling 

FINANCIËN 

26. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor 
een bedrag van 1 224 173,52 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen, naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 4 792,18 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

burgerlijke stand 

27. Concessie begraafplaatsen B.J. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

sport 

28. Herstelling kunstgras Sint-Job naar aanleiding van stormschade 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring voor het herstellen van de grasmat en 
binnenomheining door de firma Lesuco voor een bedrag van 5.142,50 euro incl. btw. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring voor het herstellen van de 
buitenomheining door de firma Dravo voor een bedrag van 2.096,93 euro incl. btw. 

29. Uitbating cafetaria Sporthal De Ring - verderzetting concessie Esthetica Gymteam vzw 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de concessieovereenkomst met Esthetica Gymteam vzw 
goed voor de uitbating van de cafetaria van Sporthal De Ring van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 
2020. 

EREDIENSTEN 

30. Goedkeuring door gouverneur van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Man Job - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de brief van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur betreffende het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de 
kerkfabriek H. Man Job. 
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Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

31. Goedkeuring door gouverneur van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.L.V. van 
Lourdes - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de brief van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur betreffende het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de 
kerkfabriek O.L.V. van Lourdes. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

32. Goedkeuring door gouverneur van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de brief van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur betreffende het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de 
kerkfabriek Sint-Willibrordus. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

33. Goedkeuring door gouverneur van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Michiel - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de brief van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur betreffende het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de 
kerkfabriek Sint-Michiel. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

34. Goedkeuring door gouverneur van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Leonardus - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de brief van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur betreffende het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de 
kerkfabriek Sint-Leonardus. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


