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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 13 februari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 13 februari 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - infrastructuur 

2. Bouw nieuw technisch centrum - Plannen, raming en beschrijvende nota's - Verdaagd 

Besluit 
Artikel 1 
Het agendapunt wordt verdaagd naar de zitting van 9 april 2020. 

organisatie en personeel 

3. Toetreding aankoopcentrale C-smart hardware 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente Brecht doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van ICT- 
infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. 
CSMRTINFRA19). 
Artikel 2 
De dienst ICT wordt belast met de uitvoering. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ICT en de financiële dienst. 

4. Toetreding aankoopcentrale C-smart software 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware aangeboden via de 
raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s 
m.b.t. standaardsoftware” (Bestek CSMRTSOFT19) 
Artikel 2 
De dienst ICT wordt belast met de uitvoering. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ICT en de financiële dienst. 

5. Verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuelen - OFP-provant 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist om de instapratio van het pensioenplan bij OFP-Provant van 30% te verhogen 
naar 36 % met ingang van 1 januari 2021 voor het contractueel personeel van het gemeentebestuur. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst, financieel directeur en OFP 
Provant. 

intergemeentelijke samenwerking 

6. BisCuit - Aanpassing statuten en toetreding nieuwe leden 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad aanvaardt de toetreding van 4 nieuwe leden tot BisCuit. Deze gemeenten zijn Wijnegem, 
Kalmthout, Wuustwezel en Essen. 
Artikel 2 
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De gemeenteraad keurt de aangepaste statuten van BisCuit goed. 
Artikel 3 
Afschrift wordt overgemaakt aan BisCuit. 

aanvullende agenda 

7. Vraag gemeentelijk plan ivm CoVID19 ("Corona") - P. Van Assche 
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