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1. Integratie ocmw-gemeente - stand van zaken 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Peter Schrijvers, Walter Van 
Puymbroeck, Luc Torfs, Schepenen 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
Het Ocmw-decreet, 19.12.2008  
Besluit commissie intergemeentelijke samenwerking d.d. 28.04.2016 over het huishoudelijk reglement 

Motivatie 
De secretaris, A. Marnef, licht het project toe. Ze heet alle raadsleden welkom. Opnieuw werden de 
raadsleden van het OCMW uitgenodigd. We zien de commissie als een ideaal platform om de voortgang van 
de integratie te communiceren aan de raadsleden. 
Het is belangrijk te weten dat gemeente en OCMW met een aantal grote projecten tegelijkertijd bezig zijn. 
Naast het dagdagelijks draaiende houden van de dienstverlening aan de burgers, werken wij ook verder aan 
de plannen van een nieuw gemeentehuis en de organisatie van een welzijnscampus en werken wij aan een 
integratie van de gemeente- en OCMW-diensten. De integratie van de diensten, de bouw van een nieuw 
gemeentehuis en de organisatie van een welzijnscampus zijn allemaal nauw met elkaar verbonden en zullen 
dus op die wijze vandaag toegelicht worden. Eigenlijk kan dit alles samengebracht worden onder de noemer 
van 1 groot project, namelijk: hoe kunnen we de dienstverlening aan de burger zo optimaal en laagdrempelig 
mogelijk organiseren? Vanuit die optiek kan het verhaal van vandaag dan ook gebracht worden als 1 groot 
verhaal! 
Even het geheugen opfrissen: 

 De gemeente en het OCMW hebben zeer snel besloten dat werk dient gemaakt te worden van een 
eengemaakte organisatie om op die manier een sterk lokaal sociaal beleid te kunnen realiseren. 
Optimalisatie van de werking van de diensten, maximale informatie- en ervaringsuitwisseling en een 
duidelijke wegwijzer naar onze dienstverlening zijn daarbij uitgangspunten. 

 Vorig jaar werd besloten dat niet alle diensten op 1 campus in het park samengebracht zullen 
worden. Na het afwegen van voor- en nadelen, werd beslist om een aparte campus te organiseren 
waar alle burgers terechtkunnen voor vragen rond welzijn: de welzijnscampus. Integratie wil voor 
ons dus niet zeggen dat we allemaal in 1 gebouw zullen plaatsnemen. Neen, integratie is voor ons 
die dienstverlening aan de burger samenbrengen die logischerwijze ook samen hoort te zitten, of het 
nu een gemeente- of een OCMW-dienst is om op die manier de burger zo optimaal mogelijk van 
dienst te zijn. Wij zien integratie dus niet per se als iets louters fysieks, maar vooral als iets 
inhoudelijks. Door onze herorganisatie vanuit een inhoudelijk perspectief te bekijken, is het ook geen 
probleem dat alle diensten die met welzijn te maken hebben op een andere campus plaatsvinden. 
Zo lang je maar een logisch verhaal aan je burger kan brengen zodat de burger meteen weet waar 
hij terechtkan voor zijn specifieke vraag. 

 Een basisprincipe in deze grote trajecten, is dat we het personeel zeer sterk willen laten participeren 
in de totstandkoming van dit grote project. We gaan ervan uit dat deze betrokkenheid ertoe zal 
leiden dat gemakkelijker draagvlak wordt gevonden voor veranderingen. U mag niet vergeten dat dit 
traject het grootste veranderingstraject is dat ons personeel ondergaat in lange tijd. Er zijn al 
ontelbare boeken geschreven over veranderingstrajecten en de wijze waarop dit dient aangepakt te 
worden. In elk boek worden participatie van de medewerker, open dialoog, communicatie, 
tussentijdse reflectie,…. aangemerkt als sleutels tot succes in een veranderingstraject. De opstart en 
instandhouding van de werkgroepen zijn in onze aanpak dan ook bijzonder waardevol en we merken 
dat dit ook geapprecieerd wordt. Zo wordt bijvoorbeeld de concrete invulling van de nieuwe locaties 
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voor de tijdelijke verhuis aan de diensten zelf overgelaten. Gepakt en gezakt met een plan en 
papieren kasten en bureaus op schaal wordt op locatie een puzzel gelegd. Wie komt waar te zitten 
en hoe organiseren we onszelf? Zoals u ziet, inspraak en participatie zijn voor ons ontzettend 
belangrijk. 

 Vorig jaar gingen we van start met deze werkgroepen:  
o Werkgroep personeel 
o Digitalisering 
o Onthaal/front office en back office 
o Technische werkgroep 
o Communicatie 

Nu de herorganisatie concreter wordt, werden nieuwe werkgroepen in het leven geroepen om dieper op een 
bepaald aspect van het traject in te gaan: 

 Werken op afspraak 

 Werkgroep welzijnscampus 
We slagen er steeds in om onze werkgroepen te motiveren om te werken aan de verdere ontwikkeling van 
de nieuwe organisatie. Zo worden opgelegde deadlines steeds gehaald. En dat is belangrijk: als we deze 
deadlines niet strikt opvolgen, krijgt het traject een vrijblijvend karakter en dat kan niet de bedoeling zijn. We 
hebben een concrete doelstelling voor ogen: een sterke dienstverlening aan de burger op elke campus.  De 
strategische werkgroep, met vertegenwoordigers van gemeente en OCMW bewaakt deze voortgang. 
Tegen eind februari dienden de werkgroepen opnieuw een nota op te stellen die op 9 maart 2017 tijdens een 
gemeenschappelijk MAT onderwerp van bespreking zou zijn. 
Samenvattend werd tijdens het MAT volgende voorgesteld: De opstart van de welzijnscampus hoeft niet 
samen te hangen met de juridische datum van de integratie van gemeente en OCMW. Wij willen een sterk 
lokaal sociaal beleid voeren en daar hoeft niet langer op gewacht te worden. De werkgroep welzijnscampus 
kreeg van het CBS formeel de opdracht om de organisatie van de welzijnscampus te plannen om, bij 
voorkeur, dit jaar officieel open te gaan. Ook het vast bureau werd hierbij betrokken. Deze opening zal op 
korte termijn niet gepaard gaan met grote verbouwingswerken op de huidige site van het OCMW. Het is de 
bedoeling dat we intern schuiven met bureaus zodat zonder al te grote investeringen een dienstverlening op 
de welzijnscampus aangeboden kan worden. In de werkgroep zitten volgende collega’s: Anya Hoefnagels 
als woonconsulent, Kris Van Dijck als welzijnsconsulent en Marie-Louise Arnouts die gespecialiseerd is in 
ondersteuning bij pensioendossiers. Voor het OCMW zijn de deelnemers: Frank Willeme, directeur WZC, 
Daniël De Kinder, hoofd sociale dienst en Bart Neefs, ouderenconsulent en dienstencentrumleider. We 
willen benadrukken dat de taken van de collega’s van de gemeente onder de loep worden genomen en dat 
alleen die taken naar de welzijnscampus verhuizen die daar ook daadwerkelijk in het verhaal passen. 
Sommige taken zullen dus op het gemeentehuis blijven. Een aantal kernwoorden omschrijven de 
welzijnscampus: 

 Open huis 

 Klantgericht 

 Loketfunctie onthaal 

 Informatie/doorverwijzing 

 Integrale aanpak (van o.a. armoede) 

 Garanderen van optimale levenskwaliteit en een menswaardig bestaan 

 Recht op betaalbaar en gezond wonen 

 Netwerkvorming 
De werkgroep van de welzijnscampus zal inhoudelijk en organisatorisch nog heel wat denkwerk dienen te 
verrichten: hoe wordt de inhoudelijke werking op mekaar afgestemd, hoe worden burgers optimaal 
doorverwezen, hoe kunnen we vermijden dat taken dubbel worden gedaan, hoe kunnen we ieders expertise 
optimaal inzetten, hoe gaan we om met de veiligheid in de welzijnscampus, hoe worden afspraken en vrije 
inloop gecoördineerd?…. Allemaal vragen die nu binnen de werkgroep van de welzijnscampus op tafel 
liggen. Op regelmatige basis zal feedback gevraagd worden van deze werkgroep om op manier de 
voortgang op te volgen en politiek ook af te toetsen of de juiste wegen worden ingeslagen. 
Op de welzijnscampus zal ook ruimte zijn voor VDAB en een zitdag van defensie. De integratie van deze 
externe diensten in onze welzijnscampus geeft mee vorm aan ons finale project van de welzijnscampus en 
wij hopen dat deze samenwerkingen in de toekomst alleen nog maar zullen uitbreiden. 
Het spreekt voor zich dat we maximaal zullen inzetten op een goede communicatie naar de burger over de 
opening en werking van de welzijnscampus. 
Naast deze zeer concrete integratiestap van de welzijnscampus, wordt ook bij de ondersteunende diensten 
nauwer en nauwer samengewerkt. De personeelsdiensten van beide organisaties hebben op regelmatige 
basis overleg om de toekomstige samenwerking uit te tekenen. Er wordt gewerkt aan een 
gemeenschappelijk communicatieplan om toekomstig onze externe communicatie naar de burgers te 
optimaliseren en duidelijker naar buiten te treden als 1 organisatie. 
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Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk organogram. Dat is een hele oefening. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een visienota omtrent een eengemaakt organogram om finaal een structuur uit te werken die 
logisch, haalbaar en optimaal is. 
Omtrent 'Werken op afspraak': voor de dienst grondgebiedszaken staat het vast dat gewerkt zal worden op 
afspraak. Afspraken binnen deze sector vergen vaak voorafgaandelijke voorbereiding. Om de kwaliteit van 
het advies aan de burger te verbeteren, willen we op afspraak werken. Het werken op afspraak voor de 
dienst burgerzaken is nog punt van discussie. Dit zal nog in een volgende fase verder besproken dienen te 
worden. Binnen de werking van de sociale dienst wordt al langer gewerkt met afspraken. Dit systeem van 
afspraken is succesvol en ook de nieuwe diensten op de welzijnscampus zullen binnen deze werking 
ingepast worden.   Burgers zullen aan het onthaal terechtkunnen voor het ophalen van documenten. Dit 
‘snelloket’ vermijdt dat lange rijen zich ter hoogte van de andere loketten vormen en dat op te halen 
documenten te veel tijd vergen voor de burgers. Alle diensten bekijken welke producten uit de wachtrij 
gehaald kunnen worden. 
Dienstverlenende diensten zullen gevestigd zijn op het gelijkvloers, waarbij een centraal onthaal de burgers 
ontvangt. De toegankelijkheid van onze diensten wordt op die manier gegarandeerd. Naast loketten, zullen 
er ook vergaderzalen en spreeklokalen voorzien worden die toelaten dat gesprekken ook in een discrete 
sfeer kunnen plaatsvinden en dat vergaderingen op een aangename manier kunnen verlopen. 
Op de verdieping zullen de ondersteunende diensten een plek krijgen. Het is niet de bedoeling dat burgers 
op eigen initiatief en zonder begeleiding kunnen rondlopen op deze diensten. 
Op alle verdiepingen zal aandacht besteed worden aan de veiligheid van de medewerkers. 
Op het vlak van digitalisering worden volgende stappen ondernomen: 

 In het kader van integratie:  
o gezamenlijke schijf gebruiken bij het OCMW. De gemeente heeft al langer een 

gemeenschappelijke mappenstructuur. Vanuit dezelfde filosofie zal werk gemaakt worden 
van een mappenstructuur op het OCMW. 

o De website zal verder geoptimaliseerd worden 
o Gemeenschappelijke server 

 In het kader van het nieuwe gemeentehuis en de welzijnscampus:  
o Postregistratie 

De werkgroep personeel is op dit ogenblik intensief bezig met het uitwerken van voorstellen om beide 
personeelsregelingen op mekaar af te stemmen. Hoewel de RPR voor de organisaties op mekaar afgestemd 
zijn, blijkt dat in de praktijk nog heel wat verschillen zijn. Dit gaat dan over openingsuren, overdracht van 
verlof, toekenning van overuren, tijdstip terugbetaling van abonnementen voor het openbaar vervoer, 
brugdagen,….. Deze voorstellen worden voorbereid om in een volgende fase te bespreken met het bestuur, 
de vakbonden,…. 
Archivering: het OCMW heeft middelen voorzien om haar archief op te laten ruimen door een externe firma. 
De archivaris van de gemeente wordt betrokken bij de gesprekken met deze externe firma zodat een archief 
georganiseerd kan worden dat aansluit op het systeem van de gemeente. Dit vergemakkelijkt een later 
beheer. 
Er werd een gemeenschappelijke werkgroep agressie opgericht. Zowel op de gemeente als op het OCMW 
wordt vaker een gevoel van onveiligheid ervaren. Het is de bedoeling dat een duidelijk beleid in het belang 
van alle medewerkers wordt uitgewerkt. 
In onderzoek: komt de dienst toerisme/ erfgoed terecht in het gemeentehuis of niet? 
De tijdelijke verhuis: 

 Een omelet maken zonder eieren te breken is niet mogelijk. Tijdens de verbouwingswerken van het 
gemeentehuis, kan geen enkele dienst op het gemeentehuis blijven. Zoals vorig jaar reeds 
toegelicht, zullen de diensten verhuizen naar Venusstraat 22 (het voormalige politiegebouw) en naar 
de welzijnscampus. Ook in de verdeling van deze diensten, wordt rekening gehouden met het 
bestaan van de welzijnscampus. Op het ogenblik van de tijdelijke verhuis, is de welzijnscampus al 
operationeel en zullen een aantal andere diensten van de gemeente als gast onderdak vinden in dit 
gebouw. 

 Deze tijdelijke verhuis is ook onderwerp van een werkgroep. Het is geen sinecure om een goede 
dienstverlening op een tijdelijke locatie aan te bieden. De digitale infrastructuur, telefonie, dossiers, 
…. Dienen allemaal een plek te krijgen. We willen namelijk de burgers even kwaliteitsvol ten dienste 
blijven staan. Het gebouw in de Venusstraat is aan een grondige opfrisbeurt toe. 

 Er zal maximaal ingezet worden op een goede communicatie naar de burger, zowel in de fase van 
de tijdelijke verhuis als in de fase van de definitieve verhuis. 

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de planning: 
Opening welzijnscampus: najaar 2017 
RUP waardevolle domeinen: maart  2018 
Selectieleidraad – GR Maart 2018 
Opdrachtdocument – GR juni 2018 
Indiening teams – eind juni 2018 
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Selectiebeslissing teams – cbs augustus 2018 
Opdrachtdocument versturen naar teams – augustus 2018 
Uiterste indiening offerte – november 2018 
Aanduiden voorkeursbieder + onderhandelingen over gebouw – voorjaar 2019 
Bouwaanvraag indienen juni 2019 
Verhuis – oktober 2019 - Start bouwwerken – november 2019 
Definitieve intrek in nieuwe gemeentehuis (Parkcampus) 
  
Tot slot stelt de secretaris dat ons verhaal vooral een verhaal van mensen is. Ik kan niet genoeg 
benadrukken hoe belangrijk het is dat wij inzetten op het welzijn van onze medewerkers. We zijn een 
dienstverlenend bedrijf en wij kunnen maar kwaliteit bieden als we medewerkers hebben die goed in hun vel 
zitten, zich kunnen identificeren met Brecht en maximaal willen inzetten op een goede dienstverlening. De 
medewerkers maximaal betrekken is ons opzet om zo een eergevoel te creëren dat maakt dat zij ons grote 
project ook als hun eigen project zien. 
Communicatie is in onze ganse traject ontzettend belangrijk, niet alleen naar de burgers, maar ook naar het 
personeel. De werkgroep communicatie heeft als voornaamste taak onze wijze van communicatie te 
coördineren, zowel intern als extern. We merken steeds dat dit een moeilijke evenwichtsoefening is. We 
willen correct en tijdig communiceren, zonder voor onze beurt te spreken. We willen vermijden dat foutieve 
en onvolledige informatie de wereld wordt ingestuurd of dat informatie zorgt voor onrust omdat er niet 
omzichtig genoeg te werk wordt gegaan. De werkgroep communicatie heeft voor zichzelf ook reeds 
uitgemaakt dat na dit grote traject er geen einde wordt gesteld aan de werkgroep. In iedere organisatie is 
communicatie een uitdaging en deze werkgroep zal zich blijvend blijven inzetten om een stevig 
communicatiebeleid te voeren. 
U herinnert zich ongetwijfeld ons verhaal van BINGO nog: Brecht integratie gemeente en OCMW: ons logo 
voor de integratie. Onder de noemer van BINGO worden verschillende acties ondernomen om alle 
personeelsleden van gemeente en OCMW te verenigen om zo een gemeenschap te vormen die wil staan 
voor de dienstverlening van Brecht. 

 Blog: allerhande berichten  
o Verslagen van werkgroepen 
o Foto’s van plaatsbezoeken 
o Een dag in het leven van…. 
o Officieel start voor opstart welzijnscampus 

 Teambuilding  
o 9 mei: diensten worden in de namiddag gesloten. Tuimbuilding met afsluitende barbecue 

 Workshops  
o Door de sportdienst georganiseerde workshops op maandagmiddag 

 After work party  
o 5 oktober: After Work Party in jeugdhuis ‘t Job 

Besluit 
Artikel 1: Akte wordt genomen van de stand van zaken van het project 'Integratie OCMW-Gemeente. 

2. Verslag voorgaande zitting d.d. 27.10.2016 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Peter Schrijvers, Walter Van 
Puymbroeck, Luc Torfs, Schepenen 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Huishoudelijk reglement commissie intergemeentelijke samenwerking 27.03.2014, laatst aangepast op 
28.04.2016. 

Motivatie 
Het verslag van de voorgaande zitting van de commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie d.d. 
27.10.2016 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Tijdens de zitting wordt een gepaste toelichting verstrekt door voorzitter L. Nicolaï. 

Stemming: 
Met 6 stemmen voor (Leo Nicolaï, Jos Matheeussen, Patrick Van Assche, Eline Peeters, Bruno Bellens, 
Karina de Hoog), 4 onthoudingen (Luc Aerts, Martine Bresseleers, Sven Vandeneijnde, Ben Van Riel) 

Besluit 
Artikel 1: De commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie verleent goedkeuring aan het 
verslag van de voorgaande zitting d.d. 27 oktober 2016. 

3. Iveka - Algemene Vergadering - 20 juni 2017 - Statutenwijziging 
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Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Peter Schrijvers, Walter Van 
Puymbroeck, Luc Torfs, Schepenen 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Het decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013 (artikel 44) 

Motivatie 
De gemeente Brecht neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en 
het Antwerpse. 
De gemeente Brecht werd per aangetekend schrijven van 21 maart 2017 opgeroepen om deel te nemen aan 
de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 20 juni 2017 zal plaatshebben in Den 
Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee. 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 14 maart 2017 
werd aan de gemeente Brecht overgemaakt. 
STATUTENWIJZIGINGEN 
Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in meerdere 
domeinen: 
-       een verduidelijking van het doel van de vereniging om rekening te houden met de injectie-activiteit (bi-
directionaliteit) en een preciezere omschrijving omtrent de aankoop en levering van energie in het kader van 
de openbaredienstverplichtingen en de activiteit warmtenetten; 
-       vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde uitbouw van de 
activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’ herroepbare beheersoverdracht wordt 
gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek 
terugnamerecht door de gemeente; 
-       de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-verenigingen te laten 
toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 
-       de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van Eandis; 
-       vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten ‘regulatoir’ en 
‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding; 
-       de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit warmte; 
-       het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te beschikken en de 
modaliteiten inzake kapitaalverhogingen; 
-       de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur; 
-       het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in de 
algemene vergadering beschikken; 
-       de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen van de 
aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit; 
-       de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de deelnemende 
publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van de aandelen binnen het 
totale eigen vermogen; 
-       de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal herleide 
equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente; 
-       het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het vernieuwde 
decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen boekwaarde; 
-       inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in het kader 
van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende verenigingen daarmee 
instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan; 
-       de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan de 
werkmaatschappij. 
  
 (EVENTUELE) UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT WARMTE 
Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om een eventuele 
beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit warmte. 
In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer ook de 
ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf 
geproduceerde warmte inhoudt. 
De distributienetbeheerder Iveka doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband 
houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System Operator cvba. 
Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde) activiteiten 
inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-expertise en assets zullen 
gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de 
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Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe 
warmte-activiteiten te ontwikkelen. 
De gemeente/stad neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor 
minder CO2-uitstoot.  De gemeente/stad wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten op groene 
energie.  Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde 
klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen aan de 
aanwezige warmtevraag.  Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet (gevoed door een 
duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook 
gehonoreerd wordt.  
Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de gemeente/stad om, 
in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van 
warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.  
Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen aan de 
opdrachthoudende vereniging Iveka, dan wel om enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te 
vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iveka.  Deze keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit 
dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder 
meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten.  Het eigenaarschap van de warmtenetten is één van de 
vereisten voor het ontvangen van de subsidie.  
KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iveka: 
Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de gemeente/stad een beroep te 
doen op de opdrachthoudende vereniging Iveka die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis 
System Operator cvba en op termijn via diens filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde 
van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij 
de verbruikers.  Dit houdt concreet in dat aan Iveka, als distributienetbeheerder, en Eandis System Operator 
cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende voorwaarde 
van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel Vlaanderen, 
de opdracht wordt gegeven voor: 
-          het coördineren van een warmtestudie, 
-          het ontwerp en de aanleg van een warmtenet, 
-          het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet, 
-          het monitoren en sturen van het warmtenet, 
-          het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet, 
-          het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet, 
-          het toewijzen van energievolumes op het net. 
  
Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende voorwaarde van 
de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd worden op het gehele 
Vlaamse grondgebied.  Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op paritaire basis het 
aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder binnen 
Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een 
toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun 
distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten.  Dergelijke regeling kadert volledig in 
het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen. 
  
De opdrachthoudende vereniging Iveka is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het warmtenet 
niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in combinatie met een 
gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium 
niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in 
de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de 
projecten die  in dit kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden.  
  
KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen aan de 
opdrachthoudende vereniging Iveka  
  
De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de opdrachthoudende 
vereniging Iveka enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen.  Dit biedt als voordeel 
dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en zo aanspraak kan maken op eventuele 
subsidies.  Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert om de warmtenetten te verkopen geldt een 
voorkooprecht in hoofde van de opdrachthoudende vereniging Iveka om deze warmtenetten aan te kopen 
tegen boekwaarde.  
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Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 
2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de 
agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde 
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
  
Een passende toelichting wordt gegeven door voorzitter L. Nicolaï. 
  
Raadslid E. Peeters stelt vast dat de gemeente zal moeten kiezen tussen de 2 opties.  Wat is het standpunt 
van de gemeente ? 
Voorzitter L. Nicolaï antwoordt dat er eerst de keuze niet was, maar een aantal steden en gemeenten 
hebben er voordeel bij om eigenaar te blijven in het kader van subsidies.  Voor Brecht is dit niet aan de orde. 
Raadslid E. Peeters vraagt of Brecht een subsidie-aanvraag kan indienen. 
Voorzitter L. Nicolaï repliceert dat Brecht hier niet voor in aanmerking komt. 
Raadslid E. Peeters wil graag weten wat de financiële gevolgen zijn en of er dividenden te verwachten zijn. 
Voorzitter L. Nicolaï zegt dat dit afhankelijk is van de participatie van de gemeente. Verwacht wordt dat dit 
niet zo heel hoog zal zijn. 
Raadslid E. Peeters wenst te weten of er concrete plannen zijn om in Brecht een warmtenet aan te leggen. 
Voorzitter L. Nicolaï antwoordt dat dit niet aan de orde is voor Brecht.  Mol, Janssen Pharmaceutica en 
Antwerpen zijn wel werk aan het maken van dergelijk warmtenet. 
Raadslid E. Peeters vraagt welke keuze zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
Voorzitter L. Nicolaï zegt dat het nog niet verplicht is om nu al een keuze te maken, maar keuze 1 zou de 
beste optie kunnen zijn. 
  

Stemming: 
Met 6 stemmen voor (Leo Nicolaï, Luc Aerts, Jos Matheeussen, Patrick Van Assche, Martine Bresseleers, 
Karina de Hoog), 4 onthoudingen (Eline Peeters, Bruno Bellens, Sven Vandeneijnde, Ben Van Riel) 

Besluit 
Artikel 1: De CISI geeft gunstig advies  aan de agendapunten van de algemene 

vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 20 juni 2017 mbt. de 

statutenwijzigingen. 

4. Vervanging commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Peter Schrijvers, Walter Van 
Puymbroeck, Luc Torfs, Schepenen 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 - gewijzigd 29 juni 2012 - artikel 39 
Gemeenteraadsbeslissing 9 januari 2014 - Oprichting commissie intergemeentelijke samenwerking 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 juni 2016  - commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie 

Motivatie 
Op 31 maart 2017 ontving de gemeentesecretaris een akte van voordracht tot vervanging van raadslid J. 
Slegers door raadslid Ben Van Riel in de commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie. 
Door de gemeenteraad werd op 13 april 2017 akte genomen van deze akte van voordracht tot vervanging 
van raadslid J. Slegers door raadslid Ben Van Riel in de CISI 
Tijdens de CISI wordt een gepaste toelichting verstrekt door voorzitter L. Nicolaï. 

Besluit 
Artikel 1: De CISI neemt akte van de vervanging van raadslid J. Slegers door raadslid Ben Van Riel in de 
commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie. 
  

5. Varia en rondvraag 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Peter Schrijvers, Walter Van 
Puymbroeck, Luc Torfs, Schepenen 

Motivatie 
Voorzitter L. Nicolaï stelt dat de volgende vergadering op 26 oktober 2017 zal doorgaan. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Secretaris Voorzitter 
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