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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 9 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 mei 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

2. Onderhouds-en herstellingswerken gemeente Brecht - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek en de raming voor de opdracht “Onderhouds-en herstellingswerken gemeente Brecht”, opgesteld 
door studiebureau Schillebeeckx 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 € 248.170,00 excl. btw of 
€ 300.285,70 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 
Afschrift wordt overgemaakt aan de dienst wegen en studiebureau Schillebeeckx. 

3. Overdracht perceel grond wegenis verkaveling en ambachtelijke zone “Wemersweg” en de 
ambachtelijke zone “De Ring” met bestemming openbaar domein 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overdracht van het perceel, kadastraal gekend onder sectie 
D, nummers 744NP0000, 729FP0000, 718PP0000, 664PP0000, 664D2P0000, deel van 
nummers 739HP0000, 782E2P0000 en 748KP0000 en deels zonder nummer, gelegen in verkaveling en 
ambachtelijke zone “Wemersweg” en de ambachtelijke zone “De Ring” door Igean aan de gemeente Brecht. 
Artikel 2  
Voorzitter L. Nicolaï en algemeen directeur A. Marnef worden gemachtigd de akte van overdracht te 
ondertekenen voor burgemeester S. Deckers die de akte zal verlijden. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean en aan de dienst omgeving. 

4. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150 en nr. 206 te Brecht - Voorlopige vaststelling 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 150 en nr. 206 op het perceel 
Heihoefke 1 te 2960 Brecht volgens het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Roel Bernaerts op 
25 mei 2019 voorlopig vast. 
Artikel 2 
Binnen de 30 dagen na de voorlopige beraadslaging van de gemeenteraad zal een openbaar onderzoek 
aangekondigd worden. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, aan de dienst omgeving van de 
gemeente, en aan de deputatie van de provincie Antwerpen met als contactadres Provinciehuis, Koningin 
Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. 
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5. Straatnaamgeving - definitieve vaststelling Banmolenplein 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de straatnaam Banmolenplein definitief vast als nieuwe straatnaam voor het gebied 
tussen de Akkerweg en de P. Verbernelaan. De nieuwe straatnaam gaat in vanaf 1 juli 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, de dienst bevolking, de 
dienst cultuur, de dienst erfgoed, de dienst duurzaamheid en milieu, de dienst gebouwen, de dienst mobiliteit 
en integrale veiligheid, dienst lokale economie en landbouw en de dienst communicatie. 

6. Aanvullend reglement - tonnagebeperking Sint-Job-in-'t-Goor - centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Het aanvullend reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 12 juni 2014 inzake verbod 
voor vrachtwagens 3 meter in de Brugstraat en Bethaniënlei, wordt opgeheven en vervangen door 
onderhavige beslissing. 
Artikel 2  
Een toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5 
ton wordt ingevoerd in de dorpskern van Sint-Job-in-‘t-Goor en wordt als volgt afgebakend: 
-       Sluisvijfbaan ter hoogte van het kruispunt met de Eikenlei. 
-       Handelslei ter hoogte van het kruispunt met de Eikenlei-Brechtsebaan. 
-       Kattenhoflaan ter hoogte van de grens met Schilde. 
-       Bethaniënlei ter hoogte van de grens met Schilde. 
-       Sint-Jobbaan ter hoogte van de Polderdreef. 
Artikel 3  
De tonnagebeperking zal op de plaatsen zoals in artikel 1 vermeld, ter kennis gebracht worden van de 
weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden C21 ‘5 ton’ met zonale geldigheid met onderbord 
‘uitgezonderd laden en lossen, vergunninghouders en bussen’. 
Artikel 4 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving 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 

7. Deontologische code voor mandatarissen 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de deontologische code voor mandatarissen. 
Artikel 2 
Afschrift van de deontologische code wordt bezorgd aan de mandatarissen. 

8. Organisatiebeheersing 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de leidraad organisatiebeheersing, opgesteld door Audit Vlaanderen, goed als 
leidraad voor organisatiebeheersing binnen de gemeente. 
Artikel 2 
De gemeenteraad neemt akte van de geïntegreerde rapportering zoals opgesteld door de algemeen 
directeur. 
  

9. Gebruiksovereenkomst Houtstraat 4C 2960 Brecht (judolokaal) met judoclub Hirano 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst met Judoclub Hirano voor het lokaal,  Houtstraat 4 
C,kadastraal gekend onder 4e afdeling Sectie D, nummer 126 D goed voor een termijn van 30 jaar met 
ingang van 1 januari 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst, de dienst infrastructuur, de 
sportdienst en judoclub Hirano. 
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10. Aanpassing organogram - beleidsadviseur - Dienst 'Groen en Leefomgeving' 

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. 1 VE beleidsadviseur (B1-B3) wordt geschrapt uit het gemeenschappelijk organogram 
2. 1 VE beleidsadviseur wordt ingeschreven (A1a-A3a) 

Artikel 2  
De naam van de dienst ‘groen en duurzaamheid’ wordt omgevormd naar dienst ‘groen en leefomgeving’. 

financiën 

11. Jaarrekening 2018 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de rekening van het dienstjaar 2018. 
  
Exploitatiebudget  
Ontvangsten: 29.911.204 euro 
Uitgaven: 23.635.747 euro 
Saldo: 6.275.457 euro 
Investeringsbudget 
Ontvangsten: 3.214 euro 
Uitgaven: 6.042.216 euro 
Tekort: -6.039.002 euro 
Andere 
Ontvangsten: 108.233 euro 
Uitgaven: 2.429.009 euro 
Tekort: -2.320.776 euro 
              
Vaste activa: 132.145.549 euro  
Vlottende activa: 10.966.781 euro  
Schuld: 22.481.224,35 euro  
Eigen vermogen: 120.631.106 euro  
  
Resultatenrekening 2018 
Kosten: 29.746.952 euro 
Opbrengsten: 30.736.225 euro 
Overschot van het boekjaar: 989.273 euro  
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de financieel 
directeur. 

12. Budgetwijziging 1 2019 gemeente Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de eerste budgetwijziging van 2019 goed als volgt: 
- verlaging exploitatieontvangsten met 1.600 euro 
- verlaging exploitatieuitgaven met 17.912 euro 
- verlaging investeringsuitgaven met 750.940 euro 
- verlaging andere uitgaven met 90.038 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat: 1.752.937 euro 
- Resultaat op kasbasis: 1.752.937 euro 
- Autofinancieringsmarge: 565.404 euro 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit en de digitale rapportering wordt voor een passend gevolg overgemaakt aan de 
hogere overheid. 
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13. Financiële rapportering juni 2019 

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

mens - vrije tijd 

14. Selectieleidraad centrum -Uitbatingsrecht ontmoetingscentrum 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de selectieleidraad voor het uitbatingsrecht van het ontmoetingscentrum 't 
Centrum. 
Artikel 2 
De procedure zal opgestart worden. 

15. Reglement huursubsidie voor niet-gemeentelijke indoor sportinfrastructuur 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist om het ontwerp goed te keuren. Door de goedkeuring van dit reglement komt het 
voorgaande reglement huursubsidie sporthal De Zandbergen (GR 12 juni 2014) te vervallen. 
Artikel 1 – Omschrijving 
Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde bedrag, kan de gemeente 
aan erkende Brechtse sportverenigingen een subsidie toekennen als tussenkomst in de huurkosten van niet-
gemeentelijke overdekte sportinfrastructuur. Deze tussenkomst kan het verschil compenseren in de 
huurkosten met de gemeentelijke sportinfrastructuur. 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op sportverenigingen die: 
- erkend zijn door de gemeente Brecht voor het desbetreffende werkingsjaar 
- kunnen aantonen dat zij niet of onvoldoende terecht kunnen in gemeentelijke sportinfrastructuur 
- in de gemeente Brecht een niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur huren. De lijst 
van de sportinfrastructuur die in aanmerking komt voor subsidies wordt jaarlijks, na advies van de sportraad, 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 
Dit reglement is niet van toepassing op: 
- activiteiten met inkomgelden of activiteiten waarbij de vereniging een drankgelegenheid uitbaat 
- sportverenigingen die een financiële compensatie voor hetzelfde doel ontvangen van een andere instantie. 
Artikel 3 – Subsidiebedrag 
De huursubsidie wordt bepaald op basis van de door de sportvereniging betaalde huurgelden van het 
afgelopen werkingsjaar (van 1 september tot en met 31 augustus). 
De subsidie bedraagt het verschil tussen de huurkosten van de niet-gemeentelijke sportinfrastructuur (met 
een maximumhuurkost van 2x tarief sporthal de Ring) en de gemeentelijke tarieven van sporthal de Ring 
voor een terrein met dezelfde afmetingen, duurtijd gebruik en doelgroep. 
Indien het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de begroting overtreft, wordt het 
krediet evenredig verdeeld over de rechthebbende verenigingen. 
Artikel 4 – Procedure 
De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke sportdienst via het daartoe 
bestemde aanvraagformulier. 
Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden: 
- Factuur van de verhuurder van het betreffende werkingsjaar met vermelding van: 
o Data van het gebruik 
o Het begin- en einduur van het gebruik 
o Doelgroep per gebruikt uur (gemengd, jeugd, volwassenen, G-Sport, senioren) 
o De gebruikte zaal of zaaldelen (met vermelding oppervlakte of afmetingen van de zaal) 
o Eventuele kortingspercentages 
- Een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten (indien nodig per reservatie) 
- Officieel bewijsstuk van betaling van het huurgeld op naam van de aanvragende sportvereniging 
- Rekeningnummer van de aanvragende sportvereniging waarop de subsidie kan gestort worden. 
Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken moeten persoonlijk bij de gemeentelijke 
sportdienst worden ingediend, ten laatste op 15 oktober. Hiervoor zal de persoon een bewijs van afgifte 
ontvangen. De datum vermeld op het afgeleverde ontvangstbewijs geldt als bewijs. 
Artikel 5 – Uitvoering en toekenning van de subsidie 
De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies van de 
sportraad. De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd per overschrijving in de maand december. 
Artikel 6 – Aanvaarding controle 
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Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke controle van het 
gemeentebestuur in verband met de aangevraagde toelage. 
Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot uitsluiting van deze tussenkomst. Indien de subsidie 
reeds uitgekeerd is, kan ze teruggevorderd worden. 
Artikel 7 – Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad. 
Na een proefperiode van een jaar zal er een evaluatie met mogelijke bijsturingen van onderhavig reglement 
gebeuren. 

16. Goedkeuring Jaarverslag - financieel verslag -  ILV Sportregio Antwerpse Kempen 2018 

Besluit 
Artikel 1 
De Gemeenteraad keurt de jaarrekening en werkingsverslag 2018 van sportregio Antwerpse Kempen goed.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de sportregio Antwerpse Kempen ILV. 

17. Toewijzingsleidraad domeinconcessie De Merel - Tennis 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de toewijzingsleidraad voor een domeinconcessie in lot A voor de ontwikkeling van 
tennisfuncties in het domein De Merel in Brecht goed. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de dienst interne zaken voor het voeren van de procedure. 

mens - bibliotheek 

18. Aanpassing dienstreglement - openingsuren bibliotheek Sint-Lenaarts 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het dienstreglement goed. 

gemeentelijke basisschool 

19. Selectieleidraad DBFM Cluster Antwerpen Brecht - School 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de selectieleidraad van de cluster 'Antwerpen-Brecht' in het kader van de 
alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan AG Vespa. 
 

intergemeentelijke samenwerking 

20. Pidpa - Algemene Vergadering op 21 juni 2019 - goedkeuring agenda 

Besluit 
Artikel 1 

Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018, de jaarrekening over het boekjaar 2018 en het verslag van de 
commissaris worden goedgekeurd. 
Artikel 2 

Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2018, wordt goedgekeurd. 
Artikel 3 

Goedkeuring wordt gehecht aan het evaluatierapport 2013-2018 en het beleidsplan 2019-2024. 
Artikel 4  

Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van het lidmaatschap en de deelname tot Synductis.  
Artikel 5 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag betreffende het voorstel inzake het mandaat en de benoeming van de 
commissaris. 
Artikel 6 
Aan de vertegenwoordiger, K. Kenis, wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 21 
juni 2019, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die 
wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.  
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Artikel 7 
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. 

21. IKA Algemene vergadering d.d. 17 juni 2019 

Besluit 

Artikel 1 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de 
dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019. 
Artikel 2 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2019 

Artikel 3 

Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering; 

Artikel 4 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met betrekking tot het 
boekjaar 2018; 

Artikel 5 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IKA van 17 
juni 2019, burgemeester Sven Deckers, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten; 
Artikel 6 
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, p/a  Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex. 

22. Fluvius Antwerpen - Algemene Vergadering - 26 juni 2019 - Goedkeuring agenda 

Besluit 

Artikel 1 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 26 juni 2019: 

1. Kennisneming verslagen van IMEA, Iveg en Integan van de raad van bestuur en van de 
commissarissen over het boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van IMEA, Iveg en Integan afgesloten op 31 december 2018 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kennisneming resultaat eerste kwartaal 2019 van IMEA, Iveg en Integan. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 

de commissaris van IMEA met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019. 
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van het adviescomité en de 

commissaris van Iveg met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019. 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van Integan met betrekking 

tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019. 
7. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de 

vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2014. 
8. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 
9. Statutaire benoemingen. 
10. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, Charlotte Beyers, die zal deelnemen aan de Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 26 juni 
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 3 
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. 
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23. Igean Dienstverlening - Algemene Vergadering 28 juni 2019 - goedkeuring agenda 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN 
dienstverlening die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 
om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2018 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Aandelenstructuur – actualisatie van het register 
7.  Vaststellen van de code van goed bestuur. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28.06.2019 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. 

24. Igean Milieu en Veiligheid - Algemene Vergadering 28 juni 2019 - goedkeuring agenda 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 
u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2018 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Aandelenstructuur – actualisatie van het register 
7.  Vaststellen van de code van goed bestuur 
8.  Benoemen van de leden van de adviescomités. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 28.06.2019 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. 

25. ILVW WEBB - Ondersteuning en begeleiding van het lokaal bestuur door Igean in het kader 
van het besluit Vlaams regering lokaal woonbeleid 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord met de (verdere) deelname aan Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid, 
IVLW WEBB, voor de periode 2020-2025. 
Artikel 2 
De gemeenteraad gaat akkoord met het uitvoeren van de verplichte activiteiten, zoals beschreven in art. 6, 7 
en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16.11.2018: 

 zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden; 

 werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 

 informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; 
en de daarbij horende taakverdeling. 
Artikel 3 
De gemeenteraad gaat akkoord met de organisatie van minstens 2 bijeenkomsten van het lokaal 
woonoverleg per werkingsjaar.  
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Artikel 4 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanvullende activiteiten en eigen voorstellen, zoals beschreven in 
art. 13, 14 en 15 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16.11.2018 en opgenomen in de ontwerp 
subsidieaanvraag van IVLW WEBB en keurt het ontwerp subsidiedossier goed.  
Artikel 5 
De gemeenteraad keurt de statuten goed van de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid WEBB.  
Artikel 6 
De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerp begroting 2020 en keurt deze goed.  
Artikel 7 
Twee ondertekende exemplaren van gemeenteraadsbeslissing en van de statuten worden aan IGEAN 
dienstverlening bezorgd. 
  

26. Igean - Omvorming en uitbreiding van de werking van het Energiehuis IGEAN tot EnergieK 
huis met een EnergieK loket in het kader van het BVR energie en de klimaatwerking 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord met de omvorming en uitbreiding van de werking van het Energiehuis tot 
EnergieK huis met een EnergieK loket, en dit tot uiterlijk 2027 voor het verstrekken van de energieleningen 
en tot uiterlijk 2029 voor de andere taken. 
Artikel 2 
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van addendum zoals overgemaakt aan VEA en intussen 
goedgekeurd en de daarin opgenomen activiteiten en de wijze waarop uitvoering zal gegeven worden aan 
het BVR energie. 
Artikel 3 
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN dienstverlening en de deelnemende 
lokale besturen goed.  
Artikel 4 
De gemeenteraad neemt kennis van de kostenraming en de verdeling van het saldo over alle deelnemende 
gemeenten en keurt deze goed.  
Artikel 5 
Twee ondertekende exemplaren van gemeenteraadsbeslissing en van de samenwerkings-overeenkomst 
worden aan IGEAN dienstverlening bezorgd. 

27. Stopzetting deelname Selab 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad gaat akkoord om de deelname van Brecht aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Selab niet te verlengen bij afloop van het project, zijnde 31.12.2019.  
Artikel 2  
De gemeenteraad gaat akkoord om de samenwerkingsovereenkomst met Selab betreffende de organisatie 
van wijkwerk op te zeggen. De opzegtermijn gaat in van 1.7.2019 om te eindigen op 31.12.2019. 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt per aangetekend schrijven overgemaakt aan het bestuur van Selab 
en de overige deelnemende besturen. 

erediensten 

28. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Budgetwijziging 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 

aanvullende agenda 

29. Voorstel : Live-stream opname gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - J. 
Slegers 

Besluit 
Het voorstel wordt zonder voorwerp verklaard en dus wordt er niet over gestemd. 
Momenteel wordt er reeds onderzoek gedaan en er worden al offertes opgevraagd. 
 
 
 



9 

30. Voorstel : Vragen en voorstel over de toekomst van domein De Merel - L. Torfs 

Besluit 
Het voorstel wordt goedgekeurd door de schepen C. Beyers.  Er zal een studiebureel aangesteld worden 
voor de opmaak van een masterplan voor het domein De Merel. Het voorstel voor bevraging en participatie 
van de burger zal mee opgenomen worden. 

31. Interpellatie : Gesprekken met de NMBS - J. Slegers 

32. Interpellatie : Stand van zaken aangaande de (ver)bouw van een nieuw gemeentehuis - J. 
Slegers 

33. Interpellatie: Samenstelling van de beheersorganen/adviesraden - gemeente Brecht - J. 
Slegers - I. Van Den Heuvel, L. Anthonissen - L. Torfs 

34. Vraag - Stand van zaken afsluiten Sas 6 - I. Van Den Heuvel 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


