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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 20 oktober 2020 wordt goedgekeurd. 

PERSONEEL 

2. Heropstart aanleg werfreserve hulpkok WZC (D1-D3) 

3. Aanleg wervingsreservelijst voor de functie van zorgkundige 

FINANCIËN 

4. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 100 523,74 
euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

5. Goedkeuring voor het viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen 

Besluit 
Artikel 1  
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de uitvaardiging van de dwangbevelen in bijlage voor een totaal 
bedrag van 6 520,10 euro. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan financiële dienst. 

6. Aanstelling notaris - verkoop gronden OCMW - Westmallebaan en Eyndovensteenweg 
(Brecht) 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau stelt notaris De Sadeleer aan om voor volgende eigendommen: 

1. Brecht, 2de afdeling H469 en H470, Westmallebaan voor een totale oppervlakte van 8205 m² 
2. Brecht, 2de  afdeling N494C, Eyndovensteenweg voor een totale oppervlakte van 10735 m² 

de pachtovereenkomst te beëindigen en deze beëindiging te formaliseren, en om in naam van OCMW 
Brecht in onderhandeling te treden met de pachter aangaande mogelijke verschuldigde vergoedingen, dit 
alles aan de normale erelonen, vergoedingen en kostenvergoedingen dewelke verschuldigd zouden zijn voor 
de officiële akten.  
Artikel 2 
Het vast bureau stelt notaris De Sadeleer aan om voor de eigendommen vermeld in artikel 1 bij een 
eventuele verkoop aan de afgaande pachters of bij een eventuele openbare verkoop aan derden de verkoop 
af te sluiten en alle nodige aktes de verlijden, dit alles aan de normale erelonen, vergoedingen en 
kostenvergoedingen dewelke verschuldigd zouden zijn voor de officiële akten. 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer. 

7. Aanstelling notaris - verkoop gronden OCMW - Leeg Heiken (Brecht) 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau stelt notaris Vermander aan om het einde van de pacht voor onderstaande eigendommen: 

1. Brecht 2de afdeling H284 en H284/2 voor een totale oppervlakte van 45.240 m² 
2. Brecht 2de afdeling H285/deel en H285/2 voor een totale oppervlakte van 34.670m². 

naar aanleiding van de opzeg door de pachter, te formaliseren, en in onze naam in onderhandeling te treden 
met de afgaande pachter aangaande mogelijke vergoedingen. En dit aan de normale erelonen, 
vergoedingen en kostenvergoedingen dewelke verschuldigd zouden zijn voor de officiële akten. 
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Artikel 2 
Het vast bureau stelt notaris Vermander aan om bij het vrijkomen van de gronden deze openbaar te 
verkopen, deze verkoop te formaliseren en alle aktes af te verlijden, dit aan de normale erelonen, 
vergoedingen en kostenvergoedingen dewelke verschuldigd zouden zijn voor de officiële akten. Om het 
perceel H285 te verkopen dient er voorafgaand een splitsing te gebeuren van het originele kadastraal 
perceel in delen. Hiervoor is bijkomend een opmeting en een pré-kadastratie nodig. 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Vermander. 

8. Aanstelling notaris - verkoop gronden OCMW - Winkelsweg en Schotteweg (Loenhout) 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau stelt notaris Vermander aan om voor volgende eigendommen: 

1. Wuustwezel, 3de afdeling E75a, Winkelsweg voor een totale oppervlakte van 7978 m² 
2. Wuustwezel, 3de afdeling E1052a, Schotteweg voor een totale oppervlakte van 9127 m² 

de pachtovereenkomst te beëindigen en deze beëindiging te formaliseren, en om in naam van het OCMW 
Brecht in onderhandeling te treden met de pachter aangaande mogelijke verschuldigde vergoedingen, dit 
alles aan de normale erelonen, vergoedingen en kostenvergoedingen dewelke verschuldigd zouden zijn voor 
de officiële akten.  
Artikel 2 
Het vast bureau stelt notaris Vermander aan om voor gronden vermeld in artikel 1 bij een eventuele verkoop 
aan de afgaande pachters of bij een eventuele openbare verkoop aan derden de verkoop af te sluiten en alle 
nodige aktes de verlijden, dit alles aan de normale erelonen, vergoedingen en kostenvergoedingen dewelke 
verschuldigd zouden zijn voor de officiële akten. 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Vermander. 

SOCIAAL HUIS 

9. Aanstelling raadsman sociale dienst 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord om OCMW Brecht juridisch te laten bijstaan door een advocaat om een 
procedure tot uithuiszetting op te starten bij het Vredegerecht.  
Artikel 2 
Het vast bureau geeft de opdracht aan de Sociale dienst om contact opnemen met Frank Timé.  
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de sociale dienst. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau 
 


