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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 8 april 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 8 april 2021, dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de gemeenteraadsleden heeft gelegen, wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

ruimte - infrastructuur 

2. Heraanleg wegdek/ verbreding Ringlaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2021/016 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/016 en de raming voor de opdracht “Heraanleg wegdek/ verbreding Ringlaan”, 
opgesteld door de ontwerper 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 € 314.353,00 excl. btw of 
€ 380.367,13 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 het budget. 

3. Sporthal De Ring : vernieuwen HVAC - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2021/018 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/018 en de raming voor de opdracht “Sporthal De Ring : vernieuwen HVAC”, 
opgesteld door de ontwerper 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 € 182.607,00 excl. btw of 
€ 220.954,47 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 het budget. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

4. SA2020/26 - Oostmalsebaan 34 - Grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend voor de grondafstand, kosteloos en zonder kosten, van ca. 14m² (lot B) 
gelegen in de zone voor openbare wegenis, zoals aangeduid op het opmetingsplan met kenmerk 19-T-052-
19-01 van landmeter Frederik Vermeiren, voor het perceel Oostmalsebaan 34 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 4) sectie D 354 M. 
Deze grondafstand dient bijgevolg niet meer als last opgelegd te worden bij een toekomstige 
omgevingsvergunning. 
 
 

Besluitenlijst van de Gemeenteraad van donderdag 6 mei 2021 



2 

Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving en aan notariaat Wouter 
Nouwkens & Tania Portier, Antwerpsesteenweg 93 te2390 Malle. 

5. OMV2020/523 - Omgevingsvergunning - Nollekensweg 5 - grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zone in publiek domein binnen dit project 
gelegen te Nollekensweg 5, 2960 Brecht, kadasternummer (afd.3) sectie D, 630T, met een oppervlakte van 
272m² conform het inplantingsplan bijgevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Deze wegenis wordt 
kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 

6. Aankoop Mudaeusstraat 7 - Gemeenteplaats 2 - 2A - Goedkeuring ontwerpakte 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de authentieke akte van het perceel Mudaeusstraat 7, 
Gemeenteplaats 2 en 2A, kadastraal gekend onder D nummer 0588HP0000 (562m²), D nummer 
0592RP0000 (644m²), D nummer 0592SP0000 (17m²), D nummer 0592TP0000 (15 m²), D nummer 
0588KP0000 (15m² enkel wat betreft de grond) voor de prijs van 825.000,00 euro. 
Artikel 2 
De akte zal ondertekend worden door Sven Deckers, burgemeester en Annemie Marnef, algemeen 
directeur. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de financieel directeur. 

7. Brand Groot Schietveld Brecht - Toelichting door burgemeester S. Deckers 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over het relaas van de brand en coördinatie door 
burgemeester Sven Deckers. 

organisatie en personeel 

8. Algemene gemeenteraadscommissie 

Besluit 
Artikel 1 
De oprichting van de algemene gemeenteraadscommissie wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
Het huishoudelijk reglement van de algemene gemeenteraadscommissie wordt goedgekeurd. 
Artikel 3 
De heer Leo Nicolaï wordt aangesteld als voorzitter van de algemene gemeenteraadscommissie. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst financiën. 

9. Aanpassing RPR - aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 

Besluit 
Artikel 1 
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf datum besluit gemeenteraad. 
  
 BIJLAGE IV: specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 
   
EXPERT OMGEVING (A1a-3a)  
a)   via aanwerving: 
1)     houder zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A: 

1. masterdiploma’s die uitgereikt zijn door: 
                     - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden 
                        scholen, of de bij wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                     - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende 
instellingen voor hoger onderwijs; 
                     - een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
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1. diploma’s of getuigschriften van masteropleidingen of master-na-masteropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO); 

2. diploma’s van doctor; 
(of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling); 
2)      beschikken over twee jaar relevante aantoonbare beroepservaring inzake stedenbouw, ruimtelijke 
ordening, ruimtelijke planning of milieu,         
         uitgezonderd voor kandidaten met de volgende diploma’s (of gelijkaardig) : 

 Masters met een diploma architectuur of interieurarchitectuur 

 Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning 
3)     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 B; 
2)     houder/houdster zijn van een bachelordiploma of gelijkwaardig; 
3)     beschikken over twee jaar relevante aantoonbare beroepservaring inzake stedenbouw, ruimtelijke 
ordening, ruimtelijke planning of milieu 
4)     een minimaal voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
5)     geslaagd zijn in een niveauoverschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingsexamen.  
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de dienst toezicht. 
  

welzijn 

10. Verlenging erkenning Logo Antwerpen 1 januari 2022 - 31 december 2027 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad ondersteunt de erkenning van Logo Antwerpen voor de periode 2022-2027, ondertekent 
het erkenningsformulier en belast dienst welzijn met de verdere opvolging hiervan.   
Artikel 2  
Dit besluit wordt samen met het erkenningsformulier ter kennis gebracht aan dienst welzijn en Logo 
Antwerpen.   
 

intergemeentelijke samenwerking 

11. Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens 
Landschap 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente verleent haar goedkeuring tot ondertekening van de bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap. 

12. IKA - Algemene vergadering 15 juni 2021 

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 15 juni 2021; 

1. Kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2020.   

2. Goedkeuring van de jaarrekening van afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot 

het boekjaar 2020.   
5. Kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (Storm Retie) 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 

1. Actualiseren van het register van de deelnemers 
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Artikel 2 
In te tekenen op de kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (STORM Retie) van IKA voor 24 aandelen met 
nominale waarde per aandeel van € 500,00  voor een totale waarde € 12.000,00 ; te volstorten met € 
12.000,00 beschikbaar  op rekening courant en € 0,00 uitkering van reserves IKA. 
Artikel 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende  vereniging IKA op 15 juni 2021 (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 artikel 1 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 het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
lieven.ex@fluvius.be. 

13. Fluvius - Algemene vergadering 23 juni 2021 

Besluit 

Artikel 1  
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 23 juni 2021: 

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2020.   

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 

de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2020.   
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen:  

 7.1  Actualisering van het register van de deelnemers 

 7.2   Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.   
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 23 juni 
2021 (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 
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 . 

aanvullende agenda 

14. Vraag - Thuisvergoeding voor personeelsleden tijdens coronapandemie - L. Anthonissen 

15. Vraag - Rattenbestrijding - M. Van den Lemmer 

16. Vraag - Boskap Noenheuvel - Korkhoendreef - I. De Beuckelaer 

17. Vraag - Openbaar vervoer in de gemeente Brecht - I. De Beuckelaer 

18. Vraag - Reactie burgemeester Deckers op de brand in Brecht op het Groot Schietveld - I. De 
Beuckelaer 

 

 

 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be


5 

BESLOTEN 

organisatie en personeel 

19. Antwoord agentschap binnenlands bestuur op klacht personeelslid d.d. 30 oktober 2020 - 
Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur  
d.d. 21 april 2021 op de klacht geformuleerd door het personeelslid d.d. 30 oktober 2020. 
 

 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


