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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Besluit burgemeester d.d. 29 oktober 2020 - Bekrachtiging 

Besluit 
Artikel 1  
De burgemeester beslist om de gemeenteraad digitaal te houden omwille van de Coronacrisis. Dit zal 
aanhouden zo lang de federale fase afgekondigd blijft in het kader van de crisis COVID-19. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de gemeenteraadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal 
deel te nemen. Zij kunnen fysiek deelnemen mits zij de nodige aandacht schenken aan de afstandsregels. 
Het publiek kan deelnemen in de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. 
Het publiek kan eveneens een link bekomen om de zitting digitaal te volgen. Dit werd op de website vermeld. 
Artikel 2 
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 29 oktober 2020. 
Artikel 3 
Dit bericht zal op gepaste wijze bekendgemaakt worden. 

2. Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 
 
Artikel 2 
Afschrift van het huishoudelijk reglement wordt bezorgd aan de gemeenteraadsleden. 

3. Verslag voorgaande zitting d.d. 8 oktober 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 8 oktober 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - infrastructuur 

4. Bouw nieuw technisch centrum - Aanbestedingsdossier aannemer - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het volledige aanbestedingsdossier voor een aannemer met de 
bouwplannen, kostenraming en bestek. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean. 

5. Weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4 - Aanbestedingsdossier aannemer - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. K-13-027 en de raming voor de opdracht “weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 
4”, opgesteld door de ontwerper, studiebureau Sweco Belgium bv/srl, Posthofbrug 2-4, bus 1 te 2600 
Antwerpen worden goedgekeurd. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 
De raming bedraagt € 922.689,34 excl. btw of € 1.116.454,10 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Artikel 3 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2021. 

Besluitenlijst van de Gemeenteraad van donderdag 12 november 2020 
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ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

6. SA2020/4 - Poppelaerstraat (oud huisnummer) 12 - Grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de Poppelaerstraat met 
een oppervlakte van 16m² -kosteloos en zonder kosten - gelegen in de  zone voor openbare wegenis, zoals 
aangeduid op het plan met kenmerk 019-V-010-19-01 gevoegd bij de aanvraag van landmeter Frederik 
Vermeiren, Bredabaan 1231, 2930 Brasschaat voor Poppelaertstraat ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie L 73 K4. 
Deze grondafstand dient bijgevolg niet meer als last opgelegd te worden bij een toekomstige 
omgevingsvergunning. 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving en aan Notariaat Verlinden, Sint-
Lenaartsesteenweg 53, 2310 Rijkevorsel 

7. OMVV2020/18 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Koningsstoel ZN - Nieuwe wegenis 
en grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het rooilijnenplan van landmeter Paul Verhaert, Kasteelstraat 9, 2280 
Grobbendonk van 7 juli 2020 in Koningstoel ZN kadasternummer (afd. 4) sectie B 626 B, (afd. 4) sectie B 
627 A, (afd. 4) sectie B 634 A, (afd. 4) sectie B 634 E, (afd. 4) sectie B 764 P en (afd. 4) sectie B 766 A. 
Artikel 2 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand met een oppervlakte van 6.202m² - kosteloos en zonder 
kosten - van de zones gelegen in de zone voor openbare wegenis ter hoogte van het verkavelingsproject, 
volgens de plannen van landmeter Paul Verhaert, Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk van 7 juli 2020 in 
Koningstoel ZN kadasternummer (afd. 4) sectie B 626 B, (afd. 4) sectie B 627 A, (afd. 4) sectie B 634 A, 
(afd. 4) sectie B 634 E, (afd. 4) sectie B 764 P en (afd. 4) sectie B 766 A. 
Artikel 3 
Het besluit van de gemeenteraad en bijhorende rooilijnplannen worden opgenomen in het gemeentelijk 
wegenregister. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving, de Deputatie en het Departement 
Mobiliteit en Openbare werken. 
  

8. Afschaffing buurtweg nr. 210 - Autonome procedure - Boudewijnstraat 19 - Kanaallaan 15 - 
Voorlopige vaststelling 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van buurtweg n° 210, gelegen tussen de Paepestraat vanaf 
Boudewijnstraat 19 tot aan de Kanaallaan t.h.v. Kanaallaan 15,  kadastraal gekend als: Gemeente Brecht, 
4de afdeling sectie E met nummers 38/Z –38/H/2 – 38/T – 38/S – 40/Z – 40/Y – 92/T/2 – 55/A/2 – 40/T – 
55T-/A/2 – 55/Z – 55/Y en 42/L en de infrastructuur van de Vlaamse waterweg, volgens het inplantingsplan, 
opgemeten door landmeter-expert Wim Cools, op schaal 1/1250, voorlopig vast. 
  
Artikel 2 
Binnen de 30 dagen na de voorlopige beraadslaging van de gemeenteraad zal een openbaar onderzoek 
aangekondigd worden. 

financiën 

9. Belastingsreglement op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf heden tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de lijk- en asbezorging van 
personen vreemd aan de gemeente. 
Artikel 2 Definitie 
Onder lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente moet worden verstaan een begraving, 
een bijzetting van asurne of een asverstrooiing van personen overleden buiten het grondgebied van de 
gemeente Brecht en die op het ogenblik van overlijden niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van 
de gemeente Brecht. 
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Artikel 3 Toepassingsgebied 
De belasting is verschuldigd door de aanvrager. 
Artikel 4 Tarief 
De belasting wordt vastgesteld op 500 euro. 
Artikel 5 Vrijstellingen 
De belasting is niet verschuldigd voor de lijk- en asbezorging van personen die minstens 20 jaar 
ingeschreven geweest zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Brecht. 
Artikel 6 Wijze van betaling 
De belasting wordt bij de aanvraag contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. 
Wanneer een contantbetaling niet mogelijk is, wordt de belasting een kohierbelasting. 
Artikel 7 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 8 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 9 Voorgaand reglement 
Dit reglement vervangt het belastingsreglement op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de 
gemeente goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 februari 2020. 

10. Goedkeuring nominatieve subsidies 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de uitbetaling van volgende nominatieve subsidies goed in 2020: 

BIN Biest – BIN Krabbershoek – BIN Zandbergen – 
BIN Kloosterveld – BIN Sas 4-5 – BIN Hensel – BIN 
Hoge Heide – BIN De Witte Hoeve – BIN De Merel – 
BIN Cambeenbos – BIN Rommersheide – BIN Sint-
Lenaarts – BIN zz Sint-Lenaarts – BIN zz SJ – Bin 
zz Brecht 

Elk 200,00 euro 

Oud-Strijders Brecht 300 euro 

Oud-Strijders Overbroek 150 euro 

Oud-strijders Sint-Lenaarts 150 euro 

Unizo Brecht, SL, SJ Elk 500 euro 

Vriendenkring 1239 euro 

Kringloopkrachten Brecht 1000 euro 

Orthopedagogisch centrum Clara Fey 250 euro 

Toelage natuurverenigingen 500 euro 

Artikel 2 
De gemeenteraad keurt de uitbetaling van volgende nominatieve subsidies goed in 2020 met volgende 
bijkomende voorwaarden: jaarverslag en inhoudelijke + financiële verantwoording over de besteding van de 
middelen: 

De Cirkel 6000 euro 

11. Goedkeuring jaarrekening 2019 door gouverneur - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende het besluit 
van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
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welzijn 

12. Samenwerkingsovereenkomst pool huisbezoekers - ELZ Voorkempen 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp van de overeenkomst van de zorgraad ELZ Voorkempen in 
het kader van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden om 
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken'. 
Aan medewerkers van de sociale dienst / lokale dienstencentra / gemeente wordt de mogelijkheid gegeven 
om mee te werken aan contacttracing van kwetsbare gezinnen die extra covid-coaching nodig hebben. 
Hiervoor wordt een totale personeelsinzet van gemiddeld 0,5 dagen/week voorzien, voor de duur van de 
epidemie. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de sociale dienst en aan de zorgraad van ELZ 
Voorkempen. 

intergemeentelijke samenwerking 

13. Aanpassing GAS-regelement 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigde gemeentelijk politiereglement, zoals 
opgenomen in bijlage. 
Artikel 2 
Het gemeentelijke politiereglement treedt in werking op 1 januari 2021.              
Artikel 3 
§1 Het aangepast politiereglement met de protocolakkoorden worden bekendgemaakt overeenkomstig de 
artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet en overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 24 juni 2013. 
§2 Een afschrift van dit reglement wordt verzonden aan: 
-   Parket van de procureur des Konings te Antwerpen 
-   Politierechtbank te Antwerpen, griffie 
-   Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, griffie 
-   IGEAN milieu & veiligheid 

14. Cipal - Algemene vergadering - 10 december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene 
Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, C. Beyers, wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering 
van Cipal van 10 december 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene 
Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden 
dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te 
nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

15. Fluvius - Algemene vergadering - 16 december 2020 

Besluit 

Artikel 1 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 16 december 2020: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 
1. Wijziging van het doel/voorwerp 
2. – Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II 

– Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 
27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlagen 1, 2, 3 en 4 
– Toevoegen van een artikel 29ter 

1. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de 
directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 
agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen 
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2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur 
opgestelde begroting 2021. 

1. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
2. Statutaire benoemingen. 

1. a.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de 
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en 
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van 
Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende 
de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 16 december 2020. 

         b.  Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
1. Statutaire mededelingen. 

  
Artikel 2 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Antwerpen met inbegrip 
van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Fluvius Antwerpen. 
Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen op 16 december 2020 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen 
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van 
onderhavige beslissing. 
Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde 
statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en 
dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de 
vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen 
zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die 
gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de 
individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
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 . 
  

16. Igean Dienstverlening - Algemene vergadering - 16 december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals van 
alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
2.  goedkeuren van de begroting 2021. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, T. Vandekeere die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 
16.12.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken. 
Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 
  

17. Igean Milieu en Veiligheid - Algemene vergadering - 16 december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals 
van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
2.  goedkeuren van de begroting 2021 
3.  innovatiefonds - bepalen bijdrage. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, T. Vandekeere die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 
16.12.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken. 
Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden 
bezorgd. 

18. Ika - Algemene vergadering - 18 december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht zijn 
goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 
IKA die zal gehouden worden op vrijdag 18 december 2020 om 18u00 in Den Eyck, Houtum 39, 2460 
Kasterlee. 
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 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 
begroting 2021. 
2. Kapitaalverhoging aandelen 5f – vaststelling intekening en volstorting 
3. Statutaire benoemingen. 
4. Statutaire mededelingen. 
Artikel 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten.  Dit geeft het standpunt van de 
gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord 
te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke 
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene 
Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt 
worden aan de toezichthoudende overheid. 
Artikel 3 - in geval van een fysieke vergadering 
De vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Sven Deckers, die zal deelnemen aan de Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 18 december 2020 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van 
onderhavige beslissing. 
Artikel 4 
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
lieven.ex@fluvius.be en aan S. Deckers. 

19. Pidpa - Algemene vergadering - 18 december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2021. 
Artikel 2 
Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2021 en het 
toelichtend verslag. 
Artikel 3 
Goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de gemeente Retie bij HidrIBA en de gemeente Westerlo bij 
HidroSan. 
Artikel 4 
Goedkeuring te verlenen aan de benoemingen. 
Artikel 5 
Aan de vertegenwoordiger, Tatiana Vandekeere wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone 
algemene vergadering van 18 december 2020, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de 
benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter 
behandeling van de agendapunten van deze vergadering. 
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Artikel 6 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld 
een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
  

erediensten 

20. Kerkfabriek Sint-Michiel - Budgetwijziging 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzing 2020 van de Kerkfabriek Sint-Michiel 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel, het provinciebestuur en het 
bisdom. 

21. Kerkfabriek Sint-Leonardus - Budgetwijziging 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Leonardus mits volgende 
overweging: 
a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus, het provinciebestuur en 
het bisdom. 

22. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Budgetwijziging 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, het 
provinciebestuur en het bisdom. 

23. Budget 2021 – Kerkraad Sint-Michiel – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Michiel. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel, het provinciebestuur en het 
bisdom. 

24. Budget 2021 – Kerkraad Sint-Leonardus – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Leonardus mits volgende 
overweging: 
 a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus, het provinciebestuur en 
het bisdom. 
  
 

25. Budget 2021 – Kerkraad Sint-Willibrordus – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus mits volgende 
overweging: 
a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2021 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus, het provinciebestuur en 
het bisdom. 
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26. Budget 2021 – Kerkraad Heilige Man Job – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Heilige Man Job mits volgende 
overweging: 
a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2021. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige Man Job, het provinciebestuur en 
het bisdom. 

27. Budget 2021 – Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, het 
provinciebestuur en het bisdom. 
  

aanvullende agenda 

28. Voorstel : Overschakelen naar een digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn - I. De Beuckelaer 

Besluit 
Artikel 1 
Het agendapunt wordt niet ter stemming voorgelegd. 

29. Voorstel: OpenVld wil dat bestuur veiligheidsaudit aanvraagt - I. Van Den Heuvel 

Besluit 
Artikel 1 
Het agendapunt wordt niet ter stemming voorgelegd. 

30. Voorstel: Brechts aanspreekpunt Covid - J. Slegers 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel wordt verworpen. 

31. Voorstel: Live stream raden RVMW en GR Brecht - J. Slegers 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel live stream raden RVMW en GR Brecht wordt verworpen. 

32. Voorstel: Oversteekplaats Bethovenstraat 7 Wuustwezelsteenweg N133  - J. Slegers 

Besluit 
Artikel 1 
Het amendement voorgesteld door schepen E. Peeters wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

33. Vraag: Verdeling subsidies Vlaamse overheid sport, cultuur, jeugd - I. Van Den Heuvel 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


