
1 

 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Onderzoek van de geloofsbrieven van P. Ballière - eedaflegging - rangorde 

Besluit 
Artikel 1  
De geloofsbrieven van Peter Ballière (lijst N-VA) worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2  
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad Leo Nicolaï. 
 
Artikel 3  
 De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: 
  Naam en achternaam  Anciënniteit  Stemmen  Lijst  
1 Aerts Luc 03.01.2001 (216 maanden) 2382 3 
2 De Veuster Daan 03.01.2001 (216 maanden) 1456 3 
3 Nicolaï Leo 03.01.2001 (216 maanden) 489 3 
4 Van Akeleyen Christ’l 03.01.2001 (216 maanden) 238 5 
5 Van Assche Patrick 02.01.2007 (144 maanden) 1106 5 
6 Kenis Kris 02.01.2007 (144 maanden) 716 3 
7 Slegers Joziena 22.01.2007 (144 maanden) 318 7 
8 Deckers Sven 02.01.2013 (72 maanden) 1972 2 
9 Peeters Eline 02.01.2013 (72 maanden) 1300 2 
10 Van Dyck Annemie 02.01.2007 (72 maanden) 940 3 
11 Vandekeere Tatiana 02.01.2013 (72 maanden) 561 3 
12 Torfs Luc 02.01.2013(72 maanden) 325 4 
13 Van Riel Ben 02/01/2013 (72 maanden) 263 2 
14 Van den Lemmer 

Marianne 
02/01/2007) (72 maanden) 164 5 

15 Anthonissen Ludwig 13.02.2008 (59 maanden) 510 6 
16 Schoonbaert Natalie 10/9/2015(9 maanden) 321 2 
17 Verbeeck Hans 09.05.2018 (8 maanden) 329 2 
18 Van Looveren Frans 03.01.2019 958 3 
19 Beyers Charlotte 03.01.2019 554 2 
20 Faes Sofie 03.01.2019 502 3 
21 Ruelens Roeland 03.01.2019 497 3 
22 Janssens Kris 03.01.2019 369 2 
23 Paulussen Gert 03/01/2019 355 3 
24 Van Den Heuvel Ilse 03.01.2019 334 6 
25 Van Looy Kelly 03.01.2019 316 2 
26 Ballière Peter 03.01.2019 315 2 
27 Scheirs Katrien 03.01.2019 307 2 
28 Mannaerts Nathalie 03.01.2019 307 2 
29 De Beuckelaer Ilse 03.01.2019 209 5 
  
 
 

2. Verslag voorgaande zitting d.d. 13 december 2018  

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 13 december 2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Besluitenlijst  van de Gemeenteraad  van donderdag 17 januari 2019  
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3. Dagorde OCMW-raad 18 december 2018 - kennisgevin g 

Besluit 
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. 18 december 
2018 

4. Verslag voorgaande zitting d.d. 3 januari 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 3 januari 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Interne Zaken 

5. Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

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

6. Kempens Landschap - aankoop gronden ter streke v an Noenheuvel -  Sectie K 182 E 3 

Besluit 
Artikel 1  
 Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van de volgende percelen door de VZW Kempens Landschap 
VZW: 
 - Het perceel, sectie K 182E3, eigenaar dhr. Schenck, oppervlakte 1.000 m² 
 
 Artikel 2 :  
Het gemeentebestuur van Brecht moet voor 20% tussenkomen in de aankoop van de grond namelijk voor 
een bedrag in de vermoedelijke grootte orde van 600 euro. Het gemeentelijk aandeel in de kosten van de 
aankoop en de registratie zijn hierin opgenomen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de VZW Kempens Landschap, Peredreef 5 te 2580 
Putte en de financieel directeur. 

7. Motie : Herdenkingsplek overleden huisdieren - P . Van Assche 

Besluit 
Artikel 1  
Schepen K. Janssens zal dit verder bekijken en later een terugkoppeling geven aan de raad. 

Financiën 

8. Vaststelling van de definitie van het begrip dag elijks bestuur 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad beslist om onder overheidsopdrachten die vallen onder het begrip 'dagelijks bestuur' te 
verstaan: de overheidsopdrachten waarvoor krediet is goedgekeurd in het meerjarenplan en waarvan het 
geraamde bedrag niet hoger ligt dan het bedrag bedoeld in art. 42 §1 1° a) van de wet overheidsopdrachten 
en art. 90 1° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten (of latere vervangingen/wijzigingen aan 
deze wet of dit koninklijk besluit). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de dienst interne zaken. 
 
Artikel 3  
Dit besluit vervangt alle voorgaande ten deze. 
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9. Vaststelling voorwaarden visumplicht 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad sluit alle verrichtingen met een budgettaire of financiële impact waarvan het bedrag lager 
is dan 10.000 euro excl. btw uit van de visumverplichting.  
Voor verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar, mag het bedrag niet hoger 
zijn dan 10.000 euro excl. btw per jaar. 
 
Artikel 2  
De aanstellingen van contractuele personeelsleden van minder dan één jaar worden uitgesloten van de 
visumverplichting. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden 
aangenomen voor de toepassing van deze bepaling. 
 
Artikel 3  
De financieel directeur beschikt over een termijn van maximum 20 kalenderdagen voor het uitoefenen van 
zijn visumbevoegdheid. Deze termijn vangt aan op het moment waarop het laatst ontbrekende stuk van het 
betreffende dossier aan de financieel directeur wordt bezorgd. Indien binnen deze termijn geen visum wordt 
gegeven, wordt de financieel directeur geacht een positief visum te verlenen. 
Het visum wordt in ieder geval uiterlijk gegeven voordat de verbintenis ontstaat. Het visum bij een 
overheidsopdracht wordt principieel gegeven voordat het bestuur de opdracht gunt.  
 
Artikel 4  
Het dossier wordt bij voorkeur op elektronische wijze (bijvoorbeeld via het e-notulen systeem) overgemaakt 
aan de financieel directeur. Het dossier dat ter visering wordt voorgelegd bevat een inventaris van alle 
stukken die deel uitmaken van het dossier.  
 
Artikel 5  
Het visum blijkt uit een (elektronische,) gedateerde verklaring van de financieel directeur. 
 
Artikel 6  
Indien de beslissing anders genomen wordt dan zoals voorgenomen op het moment van de visering, dan 
vervalt het eerste visum en moet het dossier opnieuw ter visering voorgelegd worden aan de financieel 
directeur voor de verbintenis definitief ontstaat. 
 
Artikel 7  
Bij een negatief visum geeft de financieel directeur een uitdrukkelijke motivering. 
 
Artikel 8  
Indien de financieel directeur gedurende korte tijd afwezig is wegens verlof of ziekte of een andere wettelijke 
reden, kan zij een vervanger aanstellen die namen haar de bevoegdheid tot het verlenen van een visum 
uitoefent. De financieel directeur deelt deze vervanging vooraf mee aan het college van burgemeester en 
schepenen dat hieraan zijn toestemming moet verlenen. 
 
Artikel 9  
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan alle bevoegde diensten. 
 

10. Rapportering mbt visum financieel directeur - o ktober tem december 2018 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt akte van de rapportering in het kader van het verlenen van een visum door de 
financieel directeur. 

Aanvullende agenda 
11. Voorstel - Huishoudelijk reglement gemeenteraad  - Schrappen toelating beeldverslag - 

Raadslid P. Van Assche 

12. Voorstel - Huishoudelijk reglement gemeenteraad  - schrappen direct gemeentelijk belang - 
Raadslid P. Van Assche 
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13. Voorstel @brecht.be mailadres voor raadsleden d ie dat wensen - Raadslid P. Van Assche 

Besluit 
Artikel 1  
Er zal een shared mailbox @brecht met forwarding naar het privé-emailadres aangemaakt worden voor alle 
gemeenteraadsleden. 

14. Motie - Afschaffen taalfaciliteiten Ronse - Raa dslid P. Van Assche 

15. Vraag 'Uittredingsvergoeding mandatarissen' - R aadslid J. Slegers 

16. Vraag 'Aankoop i-phones - Raadslid P. Van Assch e 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad
 


