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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Ontslag raadslid P. Ballière d.d. 25 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Door de gemeenteraad wordt akte genomen van het ontslag van P. Ballière als raadslid per 25 september 
2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan P. Ballière en de personeelsdienst. 

2. Onderzoek van de geloofsbrieven van I. Flebus - eedaflegging - rangorde 

Besluit 
Artikel 1 
De  heer Ivan Flebus wordt na beëdiging als raadslid aangesteld verklaard. 
Artikel 2 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw vastgesteld. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Ivan Flebus, de personeelsdienst en aan het 
secretariaat. 

3. Verslag voorgaande zitting 12 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 12 september 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - infrastructuur 

4. VMM - Overeenkomst aangaande recreatieve infrastructuur gelegen op de onroerende 
goederen gelegen langsheen de  Antitankgracht 

Besluit 
Artikel 1 
Het agendapunt wordt verdaagd. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

5. Aanvullend reglement Ebeslaan – invoeren deels tweerichtingsverkeer – deels 
eenrichtingsverkeer Hendrik Consciencelaan – opheffen besluit eenrichtingsverkeer 

Besluit 
Artikel 1 
Het gemeenteraadsbesluit van 10 december 1992 met betrekking tot de invoering van eenrichtingsverkeer in 
een gedeelte van de Ebeslaan en een gedeelte van de Hendrik Consciencelaan, wordt opgeheven. 
  
Artikel 2 
In de Ebeslaan voor wat betreft het gedeelte tussen de inrit naar het terrein van Elia en de 
Dremelheidebaan, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen klasse A. 
  
Artikel 3  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeerstekens: 
-       F19 met onderbord M5 op volgende plaatsen: 

 Ebeslaan richting Dremelheidebaan:  
o Na de inrit naar terrein Elia 
o na kruispunt met Pallieterlaan 
o na kruispunt met Oud Geleg 
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-       C1 met onderbord M3 op volgende plaatsen: 

 Ebeslaan richting Brugstraat:  
o Na kruispunt met Dremelheidebaan 
o Na kruispunt met Oud Geleg 
o Na kruispunt met Pallieterlaan 

  
-       A39 op volgende plaatsen: 

 Ebeslaan richting Brugstraat op 150m voor inrit naar terrein Elia. 
  
-       C31a met onderbord M3 op volgende plaatsen: 

 Dremelheidebaan richting Ebeslaan voor kruispunt met Ebeslaan. 

 Oud Geleg richting Ebeslaan voor kruispunt met Ebeslaan. 

 Pallieterlaan richting Ebeslaan voor kruispunt met Ebeslaan. 
  
  
Artikel 4 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

organisatie en personeel 

6. Aanpassing personeelsformatie en ééngemaakte organogram 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de voorliggende wijzigingen in de personeelsformatie van het 
gemeentebestuur en ééngemaakte organogram (zie ook bijlagen) van gemeente en OCMW: 

1. Cluster Ruimte - Technische diensten 
          a. 4 VE functies arbeider-groendienst (E1-3) worden uitdovend geplaatst 
          b. 4 VE contractuele functies technisch assistent-groendienst (D1-3) worden ingeschreven 
          c. 1 VE functies arbeider-leefomgeving (E1-3) wordt uitdovend geplaatst 
          d. 1 VE contractuele functie technisch assistent-leefomgeving (D1-3) wordt ingeschreven 
          e. 2 VE functies arbeider-wegendienst (E1-3) worden uitdovend geplaatst 
          f.  2 VE contractuele functies technisch assistent-wegendienst (D1-3) worden ingeschreven 
          g. 2 VE functies arbeider-gebouwen (E1-3) worden uitdovend geplaatst 
          h. 2 VE contractuele functies technisch assistent-gebouwen (D1-3) worden ingeschreven 
  
      2. Cluster Ruimte - Ruimtelijke ontwikkeling 
         a.  2 VE contractuele functies consulent omgeving (B1-3) worden extra ingeschreven 
         b.  1 VE functie administratieve medewerker Ruimtelijke ontwikkeling (C1-3) wordt uitdovend geplaatst 
         c.  1 VE functie administratieve medewerker milieu(C-3) wordt uitdovend geplaatst 
         d.  0.5 VE administratieve medewerker lokale economie en landbouw (C1-3) wordt geschrapt 
         
        Aangezien er gestreefd wordt naar een brede en flexibele ondersteuning binnen de cluster Ruimte-
Ruimtelijke ontwikkeling, wordt de opdeling tussen ruimtelijke   
        ontwikkeling en milieu opgeheven, zowel op het niveau van administratieve medewerkers als op het 
niveau van consulenten. 
                
       3. Cluster Mens 
         a. 2 VE contractuele functies van technisch assistent-sporthalmedewerker (D1-3) worden ingeschreven 
         b. 0.5 VE contractuele administratieve medewerker (C1-3) wordt ingeschreven 
         c. 1.89 VE functies van arbeider-bode (E1-3) worden uitdovend geplaatst 
         d. 1.89 VE contractuele functies van technisch assistent-bode (D1-3) worden ingeschreven 

7. Aanpassing RPR - aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 

Besluit 
Artikel 1 
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf datum besluit gemeenteraad. 
  
 BIJLAGE IV: specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 
         
 CONSULENT AANKOOP (B1-3) 
 a)   via aanwerving: 
 1)     houder/houdster zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B: 
        a.    bachelordiploma uitgereikt  door : 
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                    - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende 
instellingen voor hoger onderwijs; 
                   - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of de 
bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                  -  een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
         b.  diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bacheler-na-bacheloropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
              Accredatieorganisatie (NVAO); 
         c. Het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van 
             de gemeenschappen, met uitzondering van verpleegkundige, uitgereikt door het hoger 
beroepsonderwijs; 
         d. of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling; 
2) geslaagd zijn in een selectieprocedure; 
    
 b)   via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 
hebben in een graad van niveau C 
2)     houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig 
2)     een minimaal voldoende evaluatieresultaat  gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
3)     geslaagd zijn in een niveau-overschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingsexamen;  
  
EXPERT ICT (A1a-3a)   
a)   via aanwerving: 
1)     houder zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A: 

1. masterdiploma’s die uitgereikt zijn door: 
                     - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden 
                        scholen, of de bij wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                     - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde 
                       erkende instellingen voor hoger onderwijs; 
                                 - een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examen-           
                                      commissie; 

1. diploma’s of getuigschriften van masteropleidingen of master-na-masteropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO); 

2. diploma’s van doctor; 
(of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling); 
2)     geslaagd zijn in een selectieprocedure ; 
3)     in het bezit zijn van rijbewijs B . 
  
b)   via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauancienniteit verworven 
hebben in een graad van niveau C en/of B; 
2)     houder/houdster zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig; 
3)     een minimaal voldoende evaluatieresultaat  gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
4)     geslaagd zijn in een niveauoverschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingexamen; 
5)     in het bezit zijn van rijbewijs B 
  
CONSULENT MOBILITEIT (B1-3) 
 a)   via aanwerving: 
 1)     houder/houdster zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B: 
        a.    bachelordiploma uitgereikt  door : 
                    - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende 
instellingen voor hoger onderwijs; 
                   - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of de 
bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                  -  een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
         b.  diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bacheler-na-bacheloropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
              Accredatieorganisatie (NVAO); 
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         c. Het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van 
             de gemeenschappen, met uitzondering van verpleegkundige, uitgereikt door het hoger 
beroepsonderwijs; 
         d. of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling; 
2) geslaagd zijn in een selectieprocedure; 
3) in het bezit zijn van rijbewijs B 
    
 b)   via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 
hebben in een graad van niveau C 
2)     houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig 
3)     een minimaal voldoende evaluatieresultaat  gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
4)     geslaagd zijn in een niveau-overschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingsexamen 
5)     in het bezit zijn van rijbewijs B 
  
  
CONSULENT INTEGRALE VEILIGHEID (B1-3) 
 a)   via aanwerving: 
 1)     houder/houdster zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B: 
        a.    bachelordiploma uitgereikt  door : 
                    - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende 
instellingen voor hoger onderwijs; 
                   - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of de 
bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                  -  een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
         b.  diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bacheler-na-bacheloropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
              Accredatieorganisatie (NVAO); 
         c. Het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van 
             de gemeenschappen, met uitzondering van verpleegkundige, uitgereikt door het hoger 
beroepsonderwijs; 
         d. of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling; 
2) geslaagd zijn in een selectieprocedure 
3) in het bezit zijn van rijbewijs B 
    
 b)   via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 
hebben in een graad van niveau C 
2)     houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig 
3)     een minimaal voldoende evaluatieresultaat  gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
4)     geslaagd zijn in een niveau-overschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingsexamen 
5)     in het bezit zijn van rijbewijs B 
  
CONSULENT HANDHAVING (B1-3) 
 a)   via aanwerving: 
 1)     houder/houdster zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B: 
        a.    bachelordiploma uitgereikt  door : 
                    - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende 
instellingen voor hoger onderwijs; 
                   - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of de 
bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                  -  een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
         b.  diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bacheler-na-bacheloropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
              Accredatieorganisatie (NVAO); 
         c. Het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van 
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             de gemeenschappen, met uitzondering van verpleegkundige, uitgereikt door het hoger 
beroepsonderwijs; 
         d. of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling; 
2) geslaagd zijn in een selectieprocedure 
3) in het bezit zijn van rijbewijs B 
    
 b)   via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 
hebben in een graad van niveau C 
2)     houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig 
3)     een minimaal voldoende evaluatieresultaat  gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
4)     geslaagd zijn in een niveau-overschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingsexamen 
5)    in het bezit zijn van rijbewijs B 
  
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de dienst toezicht. 
  

intergemeentelijke samenwerking 

8. Fluvius Antwerpen - Buitengewone Algemene vergadering 19 december 2019 

Besluit 

Artikel 1 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 19 december 2019: 
1. Statutenwijziging: 
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen 
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.  
2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn. van 
de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten 
Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de 
Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap). 
2.1.     Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 
2.2.     Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen van de 
raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot de 
voorstellen tot partiële splitsing door overneming, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 
1 januari 2020. 
            De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 
kennis nemen van de splitsingsvoorstellen, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld 
in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze 
stukken verkrijgen. 
2.3.     Goedkeuring van: 

1. de partiële splitsingen door overneming van de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen 
vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij 
hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius 
Antwerpen (overnemende vennootschap) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en 
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 
juni 2019, met inwerkingtreding per 1 januari 2020 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) 
van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans 
per 31 december 2019. 

2. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen. 
2.4.     Aanvaarding van de aansluiting voor de activiteit elektriciteit en aardgas van de gemeenten Malle, 
Ranst, Wommelgem en Zoersel binnen Fluvius Antwerpen vanaf 1 januari 2020. 
2.5.  Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en 
inzonderheid verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 
a)   de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te stellen; 
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b)   de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen; 
c)    het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te 
stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;  
d)   de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de partieel op te splitsen verenigingen 
en de overnemende verenigingen per 31 december 2019, berekend volgens de principes vastgelegd in de 
partiële splitsingsvoorstellen en de bijzondere verslagen over de partiële splitsingsvoorstellen, dit na 
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2019; 
e)   daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; 
f)    alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsingen in de meest brede zin. 
2.6.     Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaand agendapunt 2 bij authentieke 
akte te doen vaststellen. 

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur 
opgestelde begroting 2020. 

1. Code goed bestuur. 
2. Statutaire benoemingen. 
3. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
4. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Antwerpen; 

 zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / Iveka door 
overneming inzake de overgang van Iveka naar Fluvius Antwerpen van de activiteiten verbonden 
aan de 4 uittredende gemeenten. 

  

Artikel 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente Brecht, schepen C. Beyers, die zal deelnemen aan de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 
19 december 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen 
haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter 
attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

aanvullende agenda 

9. Voorstel - Oversteekplaats Ringlaan - J. Slegers 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

10. Voorstel - Schoolzwemmen gelijk voor ieder kind - I. Van Den Heuvel 

Besluit 
Artikel 1 
De herformulering en de voorwaarden van het voorstel, zoals toegelicht en geschetst door schepen L. Aerts 
worden goedgekeurd. 
Artikel 2 
Goedkeuring wordt gegeven om : 
- de betoelaging van het buitengemeentelijk zwembad vanaf 1 januari aanstaande te beëindigen; 
- de aldus vrijgekomen kredieten te voegen bij de gelden, die thans reeds beschikbaar zijn voor de 
ondersteuning van het gemeentelijk schoolzwemmen, zodat  er hiervoor een maximaal bedrag van 
10.000,00 euro per jaar ter beschikking zal zijn. 
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11. Voorstel - Scholenveldloop - I. Van Den Heuvel 

Besluit 
Artikel 1 
 
Het voorstel wordt verworpen. 

12. Interpellatie - Stand van zaken Live-stream opname gemeenteraad en RVMW Brecht – 

J. Slegers 

 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


