
1 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 14 maart 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 maart 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 
2. RUP Igean-site - Definitieve vaststelling 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt akte van de engagementsverklaring bezorgd door IGEAN. 
Artikel 2  
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Igean-site’ wordt definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Het standpunt 
van de gecoro wordt gevolgd, met uitzondering van:  
-        de mogelijkheid tot het plaatsen van windmolens wor dt geschrapt in artikel 1.1.1, artikel 2.2.2 
en artikel 3.2.3 van de stedenbouwkundige voorschri ten . 
-        De bufferzone ten opzichte van de zijperceelsgrenze n van de woningen aan de Oostmalsebaan 
wordt vastgelegd op 10m aan de westzijde en de gren s met artikel 2 aan de oostzijde.  
-        In artikel 4 wordt de overdruk als reserve gebied voor afvalgerelateerde activiteiten geschrap t. 
-        De buffer tussen de zone volgens artikel 1  en de N153 Oostmalsebaan wordt verbreed tot 10m.  
Artikel 3  
Het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangetekend overgemaakt aan de Deputatie van de 
provincie Antwerpen en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en Igean. 
  
Raadslid H. Verbeeck neemt terug deel aan de zittin g. 
  

3. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 139 (Noll ekensweg) - Tweede beraadslaging - 
Definitieve vaststelling 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad dient geen bezwaarschriften te behandelen, aangezien er tijdens het openbaar 
onderzoek, dat georganiseerd werd van 22 februari 2019 tot en met 25 maart 2019, geen bezwaarschriften 
ontvangen werden. 
Artikel 2  
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 139 te 2960 Brecht volgens het 
opmetingsplan en aanvraagdossier opgesteld door landmeter-expert Frederik Vermeiren, d.d. 13 september 
2018 met referentie 019-T-027-18-01 definitief en ongewijzigd vast in de zitting van 11 april 2019 na een 
eerste beraadslaging op 14 februari 2019. 
Artikel 3  
Er wordt ingestemd voor afschaffing van het gedeelte van het tracé van buurtweg nr. 139, zoals 
weergegeven op voornoemd plan. 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Coga, met adres Eikenlei 2 te 2960 Brecht, aan 
provincie Antwerpen - dienst omgevingsberoepen, en aan de dienst Omgeving. 
  

4. Straatnaamgeving - Voorlopige vaststelling - Ban molenplein 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt de nieuwe straatnaam Banmolenplein voorlopig vast. 
 

Besluitenlijst  van de Gemeenteraad  van donderdag 11 april 2019  
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Artikel 2  
De gemeenteraad geeft de opdracht een openbaar onderzoek te organiseren gedurende een periode van 30 
dagen. 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en de dienst 
burgerzaken. 
  

5. Aanvullend reglement – Oostmalsebaan (N153) – in voeren van een doorlopende witte streep 

Besluit 
Artikel 1  
Op de Oostmalsebaan van kmpunt 23.4 (thv huisnummer 29) tot kmpunt 22.8 (250m voorbij kruispunt met 
Igean site komende van Sint-Lenaarts) is het iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te 
overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt. 
De wegmarkeringen – doorlopende witte streep, zoals bedoeld in artikel 72.2 van de wegcode – zal 
aangebracht worden. 
  
De doorlopende streep wordt onderbroken met een onderbroken witte streep: 
- Ter hoogte van het kruispunt Oostmalsebaan – zijstraat Oostmalsebaan (site Igean). 
- Ter hoogte van toeritten private percelen: Oostmalsebaan 29,31, 33, 41a, 43, 45 en 47. 
- Ter hoogte van de zijstraat op refpunt 23k233. 
Deze wegmarkering – onderbroken witte streep, zoals bedoeld in artikel 72.3 van de wegcode – zal 
aangebracht worden. 
  
Artikel 2  
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel. 

organisatie en personeel 

6. Wijziging personeelsformatie en organogram voor gemeente 

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: 

a. 1 VE consulent aankoop (B1-3) wordt verschoven van financiële dienst naar cluster 
organisatie&personeel/secretariaat 

b. 1 VE dienstleider bibliotheek (A1a-A3a) die uitdovend is geplaatst binnen de cluster 
Mens/bibliotheek wordt geschrapt 

c. 0.5 VE administratieve medewerker(C1-3) wordt toegevoegd aan de financiële dienst voor het 
opvolgen van verzekeringsdossiers (deze functie was voordien ondergebracht binnen de cluster 
organisatie & personeel 

d. 1 VE coördinator dienst financiën(A1a-A3a) wordt toegevoegd aan de dienst financiën 
e. 1,3 VE consulent boekhouding(B1-3) binnen dienst financiën welke momenteel niet is ingevuld wordt 

geschrapt. 
  

7. Aanpassing RPR - aanwervings- en bevorderingsvoo rwaarden 

Besluit 
Artikel 1  
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf datum besluit gemeenteraad. 
Art 15  
§1. De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie. 
Voor de samenstelling van de selectiecommissies gelden de volgende algemene regels: 
1° de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen; 
2° elke selectiecommissie bestaat uit ten minste twee leden; 
3° ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen gemeentebestuur. Van 
het minimum externe leden kan uitzonderlijk worden afgeweken in geval van de bijkomende gesprekken na 
generieke aanwervingsexamens waarvan sprake is in artikel 18 
4° de selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht; 
5° de leden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester kunnen geen lid zijn van een 
selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen gemeentebestuur; 
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6° bij afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt de selectiecommissie voltallig over het eindresultaat en 
het eindverslag van de kandidaten. 
§2. Onder deskundig wordt verstaan dat de leden van de selectiecommissie over de specifieke 
deskundigheden moeten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor de functie vastgestelde 
selectiecriteria. 
Met toepassing van het eerste lid komen in aanmerking voor deelname aan een selectiecommissie: 
1° deskundigen in de personeelsselectie; 
2° personen extern aan de gemeente, die daartoe wegens hun professionele activiteit en specialisatie 
geschikt bevonden worden; 
3° personeelsleden van andere overheden, de toezichthoudende overheid uitgezonderd, en, binnen de 
grenzen van het toegelaten aantal interne commissieleden, personeelsleden van het eigen bestuur, met een 
graad die minstens van gelijke rang is als de vacante functie. 
§3. Psychotechnische proeven en persoonlijkheidstests worden afgenomen door een selectiebureau of door 
een persoon die daartoe bevoegd is in overeenstemming met het decreet van 10 december 2010 met 
betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 29 december 2010 ter uitvoering van dat decreet. Er is geen beroep mogelijk. 
De resultaten van de psychotechnische proeven of persoonlijkheidstests voor dezelfde graad blijven één jaar 
geldig 
Art 18  
§1. De selectieprocedures resulteren in een bindende rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden 
kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Uitgezonderd voor de generieke 
selectieprocedures voor de graad van administratieve medewerker (niveau C1-3) in functie van de opbouw 
van een weringsreserve wordt geen rangschikking opgesteld en resulteert het generieke examen in een 
opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. Concrete vacatures zullen bekendgemaakt 
worden aan de volledige wervingsreserve en geïnteresseerde kandidaten zullen per vacature uitgenodigd 
worden voor bijkomende gesprekken waarbij de inzetbaarheid, motivatie en inzicht in de specifieke functie 
wordt getoetst. Op basis van dit gesprek volgt een beoordeling 'geschikt' of 'niet geschikt' voor de specifieke 
functie. De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor de onmiddellijke indiensttreding. 
§2. Indien er psychotechnische proeven georganiseerd worden zal de eerste kandidaat in rang hiervoor 
worden uitgenodigd. Indien dit examengedeelte resulteert in een ‘niet geschikt voor de functie’ wordt de 
volgende kandidaat in rang opgeroepen voor dit examengedeelte en dit tot een kandidaat ‘geschikt voor de 
functie’ wordt bevonden. 
Art 27 §2  
Enkel bij de wervingsreserves voor de graad van administratieve medewerker, waarvoor een generieke 
selectieprocedure werd georganiseerd, blijven de sollicitanten die niet deelnemen aan of niet geselecteerd 
worden na een bijkomend gesprek opgenomen op de oorspronkelijke wervingsreserve. Enkel indien de 
kandidaat twee keer een indiensttreding weigert voor een specifieke functie wordt hij geschrapt uit de 
wervingsreserve. 
 BIJLAGE IV: specifieke aanwervings- en bevorderings voorwaarden  
         
 CONSULENT PUBLIEKS- EN PROJECTWERKING BIBLIOTHEEK(B 1-3) 
 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; 
    
 b)   via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 
hebben in een graad van niveau C 
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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; 
  
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de dienst toezicht. 
  

mens - vrije tijd 

8. Erkenning ILV JoNK (Interlokale Vereniging Jeugd regio Noorderkempen) 

Besluit 
Overeenkomst interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen: Goedgekeurd met eenparigheid van 
stemmen. 
 
Bij geheime stemming : 
Frans Van Looveren met plaatsvervanger Roeland Ruelens : 22 ja-stemmen  
Christel Van Akeleyen met plaatsvervanger Marianne Van den Lemmer : 4 ja-stemmen 
  
Artikel 1  
De gemeenteraad erkent de interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV) volgens 
voorliggende overeenkomst. 
Artikel 2  
De gemeenteraad neemt akte van het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging Jeugdregio 
Noorderkempen en geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht het reglement verder aan 
te vullen op basis van huidige gemeenteraadbesluiten. 
Artikel 3  
De gemeenteraad draagt  volgende vertegenwoordigers in JoNK ILV voor: 
Stemgerechtigd lid: Frans Van Looveren 
Plaatsvervanger: Roeland Ruelens 
Artikel 4  
De gemeenteraad stelt de gemeente Brecht kandidaat als: 
Beherende gemeente voor de periode 2020-2022: neen 
Ondervoorzitter beheerscomité(stemgerechtigd lid):neen 
Penningmeester (niet-stemgerechtigd lid): ja 

gemeentelijke basisschool 

9. Interpellatie Brief Oudercomité Gemeenteschool -  Ilse Van Den Heuvel 

Besluit 
Artikel 1  
Er wordt kennis genomen van de toelichting van schepen L. Aerts. 

intergemeentelijke samenwerking 

10. Goedkeuring hernieuwing engagement aan Pleckske  vzw 

Besluit 
Engagement VZW Pleckske:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Bij geheime stemming: Aanstelling afgevaardigde lid  raad van bestuur :   
Frans Van Looveren : 22 ja-stemmen 
Marianne Van den Lemmer met plaatsvervanger Christel Van Akeleyen : 4 ja-stemmen 
Artikel 1  
Akkoord met de vraag tot hernieuwing van het engagement in vzw Pleckske voor de nieuwe 
legislatuurperiode (2020). 
Artikel 2  
Akkoord om een jaarlijkse bijdrage te voorzien van 2193,62€  voor het budgetjaar 2020, waarna het terug ter 
goedkeuring voorgelegd zal worden. 
Artikel 3  
Akkoord om de volgende persoon af te vaardigen naar de Algemene Vergadering vzw Pleckske en voor te 
dragen als lid van de Raad van Bestuur van vzw Pleckske : Frans Van Looveren 
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11. Aanstelling afgevaardigde OFP Provant 

Besluit 
Bij geheime stemming: 
Sven Deckers : 22 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 2 onthoudingen 
  
Artikel 1  
Wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Brecht voor de algemene vergaderingen van het OFP 
Provant: Sven Deckers 
Artikel 2  
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan OFP Provant en aan Sven Deckers. 

12. Aanduiding vertegenwoordiger vzw ERSV Provincie  Antwerpen 

Besluit 
Artikel 1  
Kris Janssens wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Brecht voor de algemene 
vergadering van de vzw ERSV Provincie Antwerpen. 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Provincie Antwerpen en aan Kris Janssens. 

erediensten 

13. Kerkfabriek OLV Lourdes - Budgetwijziging 2018 

Besluit 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek OLV Lourdes. 

aanvullende agenda 

14. Voorstel - Vragenhalfuurtje voor de inwoners va n Brecht - Luc Torfs 

Besluit 
Voorstel  
De gemeenteraad gaat niet akkoord om een reglement van orde voor het vragenhalfuurtje voor de inwoners 
van Brecht toe te voegen aan het huishoudelijk reglement d.d. 17 januari 2019. 

15. Voorstel - Registratie “Mooimakers” - P. Van As sche 

Besluit 
Er wordt niet gestemd.  De gemeente Brecht is reeds geregistreerd.  Schepen K. Janssens engageert zich 
om te communiceren over 'Mooimakers' 

16. Voorstel - Geluidsarm vuurwerk - P.  Van Assche  

Besluit 
Voorstel wordt in 2 gesplitst : 
  
Brecht onderzoekt of “geluidsarm” vuurwerk een valabel alternatief is voor traditioneel vuurwerk. Indien het 
antwoord bevestigend is, verleent Brecht enkel nog toelating voor het afsteken van geluidsarm of stil 
vuurwerk. 
1. Brecht onderzoekt of " geluidsarm" vuurwerk een valabel alternatief is voor traditioneel vuurwerk. 
Met 22 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Tatiana 
Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland 
Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De 
Beuckelaer), 1 stem tegen (Luc Aerts), 3 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen) 
  
2. Indien het antwoord bevestigend is, verleent Brecht enkel nog toelating voor het afsteken van geluidsarm 
of stil vuurwerk. 
Over het 2de deel van het voorstel wordt niet gestemd. 
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17. Vraag ivm rattenvergif - P. Van Assche 

 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad
 


