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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Besluit burgemeester d.d. 1 september 2020 - Bekrachtiging 

Besluit 
Artikel 1  
Het besluit van de burgemeester d.d. 1 september 2020 wordt bekrachtigd. 
Artikel 2 
Dit bericht zal op gepaste wijze bekendgemaakt worden. 

2. Verslag voorgaande zitting 11 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 juni 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

3. Jaarverslag lokale politie voorkempen 2019 - Toelichting 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het verslag van de politiezone Voorkempen voor het dienstjaar 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de politiezone Voorkempen. 

4. Politiezone Voorkempen - Zonaal veiligheidsplan 2020-2025 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het veiligheidsplan van de lokale politie Voorkempen voor 2020-2025. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan zal overgemaakt worden aan de lokale politie Voorkempen. 
  

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

5. OMV2020/84 - Omgevingsvergunningen - Mieksebaan, Rommersheide, Albatrosdreef, 
Mostvenlaan - Wijziging gemeentewegen 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het wijzigen van de breedte van de wegverharding conform het ingediende 
dossier voor het uitvoeren van rioleringswerken op een terrein gelegen Mieksebaan-Albatrosdreef-
Mostvenlaan-Rommersheide (openbaar domein). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ruimtelijke ontwikkeling. 

6. OMV2020/246 - Omgevingsvergunning - Kempendreef ZN - Grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zones gelegen in openbare wegenis van de 
Kempendreef te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 38 G met een oppervlakte van 146,66 m² conform 
het plan van architecten- en ingenieursbureau Ilse Konings, Stationstraat 210, 2910 Essen. Deze wegenis 
wordt kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 
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7. OMVV2020/10 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Poppelaerstraat 16 - 
Grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zones gelegen in openbare wegenis van de 
Poppelaerstraat  te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 73 P5, (afd. 2) sectie L 73 P3 en (afd. 2) sectie 
L 73 L4  met een oppervlakte van 206m² conform het plan landmeter Frederik Vermeiren, Bredabaan 1231, 
2930 Brasschaat van 20 maart 2020. Deze wegenis wordt kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de 
gemeente. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 
  

8. VV2003/3 - Verkavelingen - Fazantenhoek - Grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zones gelegen in openbare wegenis van de 
Fazantenhoek, met als kadastrale omschrijving (afd. 5) sectie B 177 Y2 (deel) te Brecht, met een 
oppervlakte van 1.486,24m² conform het plan van 17 april 2020 van landmeter-expert Jaak Vermeiren, 
Statiestraat 119, 2070 Zwijndrecht. Deze wegenis wordt kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de 
gemeente. 
Artikel  2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Omgeving. 
  

9. OMV2020/88 - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 188 - geïntegreerde procedure - Sint-
Willebrordusstraat 29 - Besluit tot gedeeltelijke afschaffing 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad besluit tot de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 188 te 2960 Brecht, volgens 
het grafische plan bij de omgevingsvergunningsaanvraag van de heer Paul Willekens namens 
ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN NOORD-KEMPEN VZW 
gevestigd te Wilgendaalstraat 5 te 2900 Schoten voor een terrein, gelegen Sint Willebrordusstraat 29, 
kadastraal bekend: (afd. 3) sectie B 304 D2. 
Artikel 2 
De gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 188 wordt opgenomen in het gemeentelijk wegenregister. 
Artikel 3 
Het besluit van de gemeenteraad wordt toegevoegd aan het omgevingsvergunningendossier met 
gemeentelijk kenmerk OMV2020/188. 
Artikel 4 
Tegen de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Het 
beroep dient gepaard te gaan met een beroep tegen de vergunningsbeslissing (bij de overheid, bevoegd 
voor beroepen tegen een vergunningsaanvraag) 

10. OMV2020/122: Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 203 te Brecht  - geïntegreerde 
procedure - Leopoldstraat 15 - Besluit tot gedeeltelijke afschaffing 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad besluit tot de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 203 te 2960 Brecht, volgens 
het grafische plan bij de omgevingsvergunningsaanvraag van mevrouw Danielle Van Ast namens GO! 
SCHOLENGROEP ANTWERPEN AV gevestigd te Thonetlaan 106/A te 2050 Antwerpen, voor een terrein, 
gelegen Leopoldstraat 15, kadastraal bekend: (afd. 4) sectie D 915 M. 
Artikel 2 
De gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 203 wordt opgenomen in het gemeentelijk wegenregister. 
Artikel 3 
Het besluit van de gemeenteraad wordt toegevoegd aan het omgevingsvergunningendossier met 
gemeentelijk kenmerk OMV2020/122. 
Artikel 4 
Tegen de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Het 
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beroep dient gepaard te gaan met een beroep tegen de vergunningsbeslissing (bij de overheid, bevoegd 
voor beroepen tegen een vergunningsaanvraag) 

11. Aanvullend reglement - inrichten woonerf - verhoogd kruispunt Pothoek 

Besluit 
Artikel 1 
Een woonerf wordt ingericht in de verkaveling langs de Pothoek in de straten Steenbakkerijstraat en 
Vormelingen.  
Artikel 2 
Een verhoogd kruispunt werd ingericht in de Pothoek ter hoogte van de ontsluitingsweg van de nieuwe 
verkaveling.  
Artikel 3 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden: 
-       F12a en F12b aan de in- en uitgang van de nieuwe verkaveling thv de Pothoek. 
-       A14 aan beide kanten van het verhoogd kruispunt in de Pothoek op 150m van het verhoogd kruispunt.  
Artikel 4 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

12. Aanvullend reglement - inrichten woonerf - Laarweg 

Besluit 
Artikel 1 
Een woonerf wordt ingericht in het sociaal woonproject langs de Laarweg/Molenstraat in de straten Laarweg 
vanaf huisnummer 3 (aan de wegversmalling), Leerlooiersweg, Achille Couvreurweg, Jan Frans Spruytweg, 
Binnenkruierweg.  
Artikel 2 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden: 
-       F12a en F12b aan de in- en uitgang van de nieuwe verkaveling Laarweg thv huisnummer 3 – aan de 
wegversmalling.  
Artikel 3 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

organisatie en personeel 

13. Principeovereenkomst gemeente Brecht, Pidpa-Hidrorio en VME De Syndicus mbt de 
overdracht van de gemene delen van De Vijvers en Nieuw Rommersheide 

Besluit 
Artikel 1 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een latere zitting. 

14. Gebruiksovereenkomst brandweerzone Rand - Kazerne Brecht - Sint-Job-In-'t-Goor 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst tussen brandweerzone Rand voor de 
kazerne Brecht en Sint-Job-In't-Goor. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en brandweerzone Rand. 

15. Aanpassing rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

Besluit 
Artikel 1 
De gewijzigde rechtspositieregeling in bijlage wordt goedgekeurd en heeft uitwerking vanaf datum besluit 
gemeenteraad. 
  

financiën 

16. Jaarrekening 2019 gemeente Brecht - vaststelling correcte schema J1 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het gecorrigeerde schema J1 van de rekening van het dienstjaar 2019. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de financieel 
directeur. 
  

17. Aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt het deel van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot de gemeente vast. 
Exploitatie uitgaven: 25.236.166,00 
Exploitatie ontvangsten: 31.308.230,00 
Investeringen uitgaven: 4.780.608,00 
Investeringen ontvangsten: 734.578,00 
Financiering uitgaven: 2.391.157,00 
Financiering ontvangsten: 108.233,00 
Artikel 2 
De gemeenteraad neemt kennis van de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het deel 
van de aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 met betrekking tot het OCMW. 
Artikel 3 
De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 van gemeente en OCMW Brecht goed, 
met volgend financieel evenwicht: 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

budgettair resultaat boekjaar -3.331.988 -1.263.450 -1.397.261 -1.529.184 -999.836 -271.092 

gecumuleerd budgettair resultaat 7.283.323 6.019.873 4.622.611 3.093.428 2.093.592 1.822.500 

beschikbaar budgettair resultaat 6.614.217 5.285.666 3.823.303 2.229.019 1.164.082 827.889 

autofinancieringsmarge 921.580 2.005.974 2.323.209 2.756.243 2.497.341 2.750.585 

18. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020 gemeente en OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het eerste semester 2020 van gemeente 
en OCMW Brecht. 

19. Financiële rapportering september 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de financiële rapportering door de financieel directeur. 

20. Belastingreglement op terreingerelateerd logies 

Besluit 
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op terreingerelateerd 
logies. 
Artikel 2 Definitie 
Onder terreingerelateerd logies moet worden verstaan: een toeristisch logies in centraal beheer waar op een 
afgebakend terrein wordt gekampeerd of verbleven in verplaatsbare of niet-verplaatsbare verblijven, of dat 
daarvoor bestemd of ingericht is. 
Onder exploitant wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een toeristisch logies 
exploiteert, voor de rekening van wie een toeristisch logies wordt geëxploiteerd of die tot de exploitatie wordt 
gemachtigd op grond van een rechtsgeldige exploitatieovereenkomst. 
Onder tussenpersoon wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op eender welke wijze 
tegen betaling bemiddelt bij het aanbieden van een toeristisch logies op de toeristische markt, promotie 
maakt voor een toeristisch logies of diensten aanbiedt via dewelke exploitanten en toeristen rechtstreeks 
met elkaar in contact kunnen treden. 
Voor de andere definities wordt verwezen naar het decreet van 5 februari 2016 over het toeristisch logies en 
het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van dat decreet (of latere wijzigingen). 
De definities van "verblijfplaats", "toeristische kampeerplaats", "seizoensplaats", "camperplaats" en "plaats 
op de tentenweide" zijn te vinden in bijlage 6 bij het uitvoeringsbesluit. 
Artikel 3 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de exploitant van het terreingerelateerd logies op 1 januari van het 
aanslagjaar. 
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De tussenpersoon op 1 januari van het aanslagjaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting. 
Artikel 4 Tarief 
De belasting wordt vastgesteld op: 

 115 euro per jaar per beschikbare toeristische kampeerplaats, camperplaats of plaats op de 
tentenweide 

 300 euro per jaar per beschikbare seizoensplaats 

 500 euro per jaar per beschikbare verblijfplaats. 
Op een terreingerelateerd logies dat maximaal 6 maanden per jaar geopend is, worden de tarieven 
vermenigvuldigd met 75%.  
Artikel 5 Vrijstellingen 
Er zijn geen vrijstellingen voorzien. 
Artikel 6 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 7 Aangifteplicht  
De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 maart van ieder jaar aangifte doen van het aantal beschikbare 
toeristische kampeerplaatsen, camperplaatsen, plaatsen op de tentenweide, seizoensplaatsen en 
verblijfplaatsen op het terreingerelateerd logies op 1 januari van het aanslagjaar op volgend adres: 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via e-mail op volgend adres: gemeentebelastingen@brecht.be. 
De aangifte moet gebeuren op het formulier dat door het gemeentebestuur wordt toegestuurd of ter 
beschikking wordt gesteld op de website. 
De belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd aangeslagen 
en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.  
Artikel 8 Procedure van ambtshalve vaststelling 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt 
op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verdubbeld. Het bedrag van deze verhoging wordt ook 
ingekohierd. 
Artikel 9 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 10 Bezwaarprocedure 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 11 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan 
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een 
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 12 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 13 Opheffing belastingreglement op terreingerelateerd logies van 14 november 2019 
Het belastingreglement op terreingerelateerd logies, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 
november 2019, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2021 en vervangen door dit reglement. 

21. Retributiereglement Kempuseum 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Dit besluit treedt in werking vanaf 11 september 2020 tot en met 31 december 2025. 
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Artikel 2 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de bezoeker van het Kempuseum. 
 
Artikel 3 Tarief 
De retributie wordt vastgesteld als volgt:  

Omschrijving tarief 

Individueel bezoek   

Standaardtarief (+18 jaar) 3,00 € p.p. 

80-20 regeling (+18 jaar) 0,60 € p.p. 

Gratis (-18 jaar) gratis 

Gratis (lerarenkaart) gratis 

Gratis (begeleiders mensen 
handicap) 

gratis 

School- en groepsbezoeken   

Scholen uit Brecht gratis 

Scholen buiten Brecht 30,00 € per klas 

Overige groepsbezoeken 2,00 € p.p. + 30,00 € gids 

Artikel 4 Wijze van betaling 
De retributie wordt contant betaald, bij voorkeur elektronisch met bijvoorbeeld bancontact, tegen afgifte van 
een betalingsbewijs.  
 
Artikel 5 Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag wordt de toegang tot het Kempuseum geweigerd.  
 
Artikel 6 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
 
Artikel 7 Opheffing vorige reglementen 
Alle voorgaande reglementen ten deze worden opgeheven. 

mens - vrije tijd 

22. Akte domeinconcessie - Domein De Merel - Tennisinfrastructuur 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerpakte voor de domeinconcessie tussen de gemeente Brecht en 
TDM Invest BV voor de ontwikkeling van tennisinfrastructuur op het domein De Merel. 
Artikel 2 
Goedkeuring wordt verleend aan de driepartijenovereenkomst tussen de gemeente Brecht, NV BNP Paribas 
Fortis en de vennootschap TDM Invest BV. 
Artikel 3 
De akte zal ondertekend worden door Sven Deckers, burgemeester en Annemie Marnef, algemeen 
directeur. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan TDM Invest BV, notaris Bracke en de financiële dienst. 

aanvullende agenda 

23. Voorstel : D-briefing en NIP COVID-19 - P. Van Assche 

24. Voorstel : Betaalparking station NMBS uitstel tot december 2021 - P. Van Assche 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad van Brecht verzoekt de NMBS om haar beslissing omtrent de invoering van betalend 
parkeren aan station Noorderkempen te herbekijken. 

25. Voorstel : Dier/milieuvriendelijke maatregelen - P. Van Assche 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel wordt verworpen. 
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26. Voorstel : Charter Sterk Fietsbeleid - P. Van Assche 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel ' Charter ster fietsbeleid' wordt verworpen. 
 

 

 

 
Tinne Rombouts Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur wnd. Voorzitter gemeenteraad 
 


