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Zitting van de gemeenteraad   donderdag 14 januari 2016. 
 
Aanwezig :  
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Slegers J., Van De Mierop B., Bresseleers 
M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D. - Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Marnef A. - Secretaris 
Verontschuldigd :  
Vochten M., Schoonbaert N. - Raadsleden 
 
Openbare zitting : 
 
 
 
01 Vervanging raadslid V. Meeusen - R. Van Hoeck  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 oktober 2015 – Verhindering – Vervanging 
raadslid V. Meeusen door R. Van Hoeck 
 
Motivatie  
Door de gemeenteraad d.d. 8 oktober 2015 werd R. Van Hoeck aangesteld 
om raadslid V. Meeusen te vervangen tijdens zijn ziekteverlof (3 maanden). 
 
Op verzoek van raadslid V. Meeusen d.d. 1 januari 2016 wordt de 
gemeenteraad verzocht om akte te willen nemen van de verlenging van zijn 
verhindering en zijn vervanging door Dhr. Roel Van Hoeck te verlengen met 
twee maanden. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts.  
 
Raadslid P. Van Assche krijgt toelating tot opname van de gemeenteraad. 
 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts wenst iedereen een voorspoedig 2016, een 
goede gezondheid en veel geluk. 
 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt echter dat hij moet starten met slecht 
nieuws, want raadslid N. Schoonbaert heeft zich verontschuldigd wegens 
ziekte en raadslid M. Vochten verontschuldigde zich wegens de 
ziekenhuisopname van haar echtgenoot. 
 
Vervolgens feliciteert burgemeester-voorzitter L. Aerts raadslid M. Michiels 
met de geboorte van haar tweede kleindochter, Liana. Tijdens de vorige 
gemeenteraadszitting werd zij geboren in Qatar. Ook feliciteert hij raadslid  
B. Van De Mierop met de geboorte van zijn vierde zoon Jacob op  
13 december 2015. Namens de gemeenteraad wenst hij de ouders en 
grootouders te feliciteren. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat er geen aanvullende agenda werd 
meegedeeld. 
 
Burgemeester L. Aerts voegt toe dat er vandaag nog een medisch attest in 
dropbox werd geplaatst. 
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Besluit :  
 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de verlenging van de verhindering van raadslid V. 
Meeusen wegens ziekte en de verlenging van zijn vervanging door de heer 
Roel Van Hoeck tijdens zijn ziekteverlof (verlenging met 2 maanden). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Roel Van Hoeck en de 
personeelsdienst. 

 
 
02 Verslag voorgaande zitting d.d . 10 december 2015  

 
 Juridisch kader  

Gemeentedecreet 15.07.2005 – artikel 40 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) 
 
Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d.  
10 december  2015 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van de 
gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester-voorzitter L. Aerts.   
 
Raadslid P. Van Assche wenst een kort woordje over de vorige 
gemeentesecretaris te vermelden. Hij wenst het betrokken personeel te 
bedanken voor de opmaak van de notulen. De gemaakte opmerkingen die 
over meerdere jaren gemaakt werden door de fractie zijn niet persoonlijk. 
Handgeschreven opmerkingen kunnen niet anders dan op deze wijze 
genotuleerd worden. Opname van de raad is geen kletskoek. Ook stad 
Antwerpen heeft dit. Het voordeel is dat dit minder tijdrovend is bij de opmaak 
en het is gemakkelijk op te zoeken. Men kan de motivatie vervangen door 
opname met puntensysteem zodat men gemakkelijk opzoekingen kan 
uitvoeren. Het voorstel is om dit mee op te nemen in een volgende 
aanpassing van het huishoudelijk reglement, waarbij Brecht een 
voortrekkersrol kan spelen. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L. : 15 
stemmen voor 
Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., 
Van Riel B., Vandeneijnde S., De bruyn D.: 9 onthoudingen 
Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K : 3 stemmen tegen 
 
Besluit :  
 
Artikel 1 :  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 10 november 2016 dat acht dagen 
voor de huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen 
wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
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03 Kennisgeving agenda ocmw -raad d.d. 15.12.2015  
 

 Juridisch kader  
Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn – Artikel 9 
 
Historiek  
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15.12.2015: 
 
Agendapunten van de openbare zitting:  
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 17.11.2015 
2. Eretitel secretaris L. Cools 
3. Kennisname inkomende briefwisseling 
4. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 10.11 en 
24.11.2015 
5. Budgetwijziging 1/2015 
6. Meerjarenplan 2014-2021 
7. Budget dienstjaar 2016 
8. Verhoging 2de pensioenpijler 
9. Gunning – Leveren van algemene voeding 
10. Gunning -  Leveren van fruitsappen en alcoholische dranken 
11. Guning – Leveren van driepvriesproducten 
12. Gunning – Leveren van droge voeding 
13. Gunning – Leveren van thee en versnaperingen voor de cafetaria’s 
14. Gunning – Leveren van charcuterie 
15. Gunning – Leveren van vleeswaren 
16. Gunning – Leveren van brood en banket 
17. Gunning – Leveren van vriesdroog oploskoffie en toebehoren 
18. Gunning – Leveren van dranken 
19. Gunning – Leveren van zuivelproducten 
20. Afboeking van kasverschillen in het dienstencentrum De Lindenboom 
wegens inbraak 
 
Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de 
gemeenteraad.  
 
Besluit  
 
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van d.d. 15.12.2015. 
 

 
04 Aanvullend reglement - afsluiten straat - Mieksebaan ter hoogte van brug 

over E19 Hoge Mereyt 
 

 Juridisch kader  
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135  
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 42 
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 
van 16 maart 1968; 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en 
de bijkomende plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald; 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van 
de verkeerstekens; 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Historiek  
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 22 juni 2015 
een tijdelijk politiereglement goedgekeurd voor het afsluiten van de straat - 
Mieksebaan ter hoogte van brug over E19 Hoge Mereyt. 
Deze maatregel wordt na 6 maanden geëvalueerd. 
 
Motivatie  
We ontvingen een 15-tal klachten over het afsluiten van de Mieksebaan.  Het 
gaat vooral over mensen die dagelijks deze weg gebruiken als woon-
werkverkeer of dagelijks naar Overbroek rijden.  Het betekent voor hun 
dagelijks een omweg maken. 
 
Voor de gemeenteraad van december werd aan de burgemeester een petitie 
overhandigd met 344 handtekeningen.  De bewoners die deze petitie 
ondertekend hebben vragen voor behoud van de knip van de Mieksebaan 
omdat de veiligheid fel verbeterd is; minder gevaarlijke situaties in straten en 
op kruispunten, vermindering van snelheid, veiliger voor zwakke 
weggebruiker. 
 
Het lijkt duidelijk dat de meeste bewoners het afsluiten van de Mieksebaan ter 
hoogte van de Hoge Mereyt wensen te behouden daarom wordt het tijdelijk 
politiereglement gunstig geëvalueerd en kan bestendigd worden. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen L. Torfs. 
 
In het college van 22 juni van vorig jaar werd beslist om tijdelijk en dit voor 
een proefperiode van 6 maanden de doorgang van de Mieksebaan onder de 
brug aan de Hoge Mereyt over de E19 te knippen, uitgezonderd voor 
voetgangers, fietsers en bromfietsers. 
 
De aanleiding tot het nemen van deze maatregel was velerlei. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling om een fietsproject naast de HSL te 
realiseren, samen met de gemeenten Brasschaat en Schoten, en bij aanvang 
zelfs met Wuustwezel en Hoogstraten.  Dit zou dan een alternatieve 
functionele fietsroute worden waarbij fietsers veilig van een vrijliggend fietspad 
gebruik zouden kunnen maken en dit in beide richtingen tussen de Bredabaan 
aan het kruispunt Brasschaat-Kapellen-Antwerpen via Schoten-Brasschaat-
Brecht tot aan het station Noorderkempen. 
Gezien de beperkte gemeentelijke budgetten zou dit project mee gefinancierd 
worden door de Provincie. 
 
Na tal van vergaderingen en overlegmomenten tussen de betrokken 
gemeenten en de Provincie werd er op 22 april 2015 een IGBC 
(InterGemeentelijke BegeleidingsCommissie) gehouden welke resulteerde in 
het feit dat er na de verschillende besprekingen geen consensus werd bereikt 
tot het realiseren van het project. 
 
Naar aanleiding van het afvoeren van dit project wenste het college dan toch 
zelf maatregelen te nemen om zo met beperkte middelen de 
verkeersveiligheid in de Mieksebaan te verbeteren. 
Een eerste stap hierin is het “knippen” van de Mieksebaan en dit om de 
volgende redenen: 
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1) het sluipverkeer nam de Mieksebaan om de trajectcontrole op de 
Schotensteenweg te ontwijken 

 2) het sluipverkeer nam de Mieksebaan wanneer het verkeer op de E19 
richting Antwerpen stil stond, men er in Brecht af reed en via de Mieksebaan 
er in St-Job weer op reed 
 
 3) de overdreven snelheden waarmee men over de Mieksebaan reed, wat tot  
gevaarlijke toestanden voor de fietsers leidde, alsook ook aan de 
verschillende kruispunten 
 
4) volgens de adviezen van de hulpdiensten is er ook geen probleem, hun 
aanrijtijden blijven gelijk 
 
5) vanuit de verschillende wijken is er geen probleem om in Brecht te geraken. 
De Schotensesteenweg is een gewestweg en is de hoofdweg om vanuit die 
wijken richting Brecht of Overbroek te rijden. Die 2 of 3 minuten dat men er 
langer over doet wegen niet op tegen de veiligheid van de fietsers. 
 
 6) klein bijkomend voordeel: de padden en salamanders kunnen in het 
voorjaar tijdens de trek veilig de overkant bereiken. 
 
Na 6 maanden werd deze tijdelijke maatregel geëvalueerd. De verschillende 
opmerkingen, bezwaren en petitie werden, samen met de voor- en nadelen, 
tegen elkaar afgewogen. 
Opmerkelijk is ook dat er, volgens de ongevallencijfers van de politie, in 2014 
13 ongevallen waren in de Mieksebaan, tegenover 7 in 2015 waarvan 2 na 1 
juli van vorig jaar, het moment dat de knip werd gerealiseerd.  Dit is natuurlijk 
niet enkel aan de knip te danken maar ook aan de verhoogde kruispunten ter 
hoogte van de Spechtendreef en Rommersheide A. 
Dit alles heeft er na evaluatie door college, mobiliteitsambtenaar en 
verkeersraden dan ook toe geleid om het tijdelijk politiereglement betreffende 
de knip in de Mieksebaan te bestendigen. 
De wettelijke signalisatie zal hiervoor aangebracht worden. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat de Mieksebaan een openbare weg is en niet 
alleen voor plaatselijk verkeer en dat het een belangrijke verbindingsweg is. 
De fractie gaat niet akkoord met deze knip, want het verkeer zal een andere 
weg zoeken met verkeersdruk op andere wegen en toename van files en 
ongevallen.  Het is manifest onwaar dat sluipverkeer misdadigers zijn, maar 
wel een teken van de overheid die tekort schiet in goede wegen. Er zijn beslist 
nog andere wegen die geknipt kunnen worden zoals de Schotensteenweg. 
Waar houdt het op? We beseffen dat we ons als fractie onsympathiek 
opstellen bij de omwonenden. Hij wenst te spreken over solidariteit. 
 
Schepen L. Torfs vraagt dan of de verbindingsweg dan de Schotensteenweg 
is. Raadslid P. Van Assche geeft aan dat de Mieksebaan ook een 
verbindingsweg is. Schepen L. Torfs repliceert dat een knip voor de veiligheid 
van de fietsers is en kinderen die met de fiets naar school gaan. Momenteel is 
nog niet gebleken dat er elders meer files zouden zijn. 
 
Raadslid E. Peeters verwijst naar de dienstnota over de verkeerssituatie in de 
Mieksebaan en vraagt of het eenrichtingsverkeer terug opgeheven wordt. 
Schepen L. Torfs bevestigt dit. 
 
Besluit: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L. : 15 
stemmen voor 
Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., 
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Van Riel B., Vandeneijnde S., De bruyn D.: 9 onthoudingen 
Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K : 3 stemmen tegen 
 
Artikel 1  
De Mieksebaan ter hoogte van de brug over E19 van Hoge Mereyt wordt 
afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers, fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A. 
 
Artikel 2   
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de 
weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden F45b op volgende 
plaatsen : 
- In de Mieksebaan richting Brecht aan het kruispunt met de Andrélaan. 
- In de Mieksebaan richting Brecht aan het kruispunt met de Gelukslaan. 
- In de Mieksebaan richting Brasschaat juist voorbij het zijstraatje naar de Hoge 
Mereyt. 
- In de Mieksebaan richtng Brasschaat aan het kruispunt met de Kapelstraat. 
- In de Mieksebaan richting Brasschaat aan het kruispunt met de Zoegweg. 
 
Artikel 3  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Vlaamse Overheid,  Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel. 
 
 

05 Eindafrekening onderhouds -en herstellingswerken 2015 - Goedkeuring 
eindafrekening 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende 
weggebruikers het uitgebreide Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen 
gebruiken. 
Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de 
doorstroming en de veiligheid van de dorpskernen 
Actie: Wegenwerken door derden 
Budgetcode: 2015/2240007/2/0200 - onderhouds-en herstellingswerken 
gemeentewegen – 200.000 euro 
  
Juridisch kader  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 24. 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
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Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 
 
Historiek  
De gemeenteraad verleende in zitting van 11 september 2014 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht 
“Lastvoorwaarden voor onderhouds-en herstellingswerken 2014”, met name 
de open aanbesteding voor vier jaar. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 
26 mei 2015 goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan 
Aannemingen Van Wellen NV, Klinkaardstraat 198 te 2950 Kapellen tegen het 
nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 194 810,62 incl. 21% 
btw. 
 
De uitvoering gebeurde overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 
13 juli 2015 goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 
18 augustus 2015. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende d.d. 7 september 
2015 goedkeuring aan de verrekening voor de aanleg van een goot in de 
servitudeweg ter hoogte van de Eikenlei voor een bedrag van 2 864,94 euro 
inclusief 21% BTW. 
 
Motivatie  
Het studiebureau Groep Infrabo stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat 
het eindbedrag van de werken € 166 591,16 incl. btw bedraagt. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen P. Schrijvers. 
 
Het volgende punt op de agenda van deze gemeenteraad is de vraag tot 
goedkeuring van de eindafrekening van de overlagings- en herstellingswerken 
dienstjaar 2015. Een opdracht die we jaarlijks laten uitvoeren ter verbetering 
van onze wegen in slechte staat. 
 
Aannmemingen Van Wellen NV uit Kapellen kreeg de opdracht om volgende 
straten te vernieuwen: Violetstraat – Leopoldstraat – deel Henxbroek – deel 
Boudewijnstraat – Meidoornlaan – kruispunt Paepestraat met Tilburgbaan en 
de servitudeweg aan de Eikenlei. 
 
Tijdens de werken werd er één verrekening goedgekeurd voor het plaatsen 
van een goot aan de servitudeweg aan de Eikenlei daar er hier in de 
bestaande toestand geen afwatering voorzien was en het regenwater door 
middel van deze goot in de richting van een bestaande kolk kon bevorderd 
worden. 
 
Studiebureau Infrabo stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het 
eindbedrag van de werken €166.591,16€ incl. BTW bedraagt. Het 
inschrijvingsbedrag van aannemingen Van Wellen lag aanvankelijk veel hoger 
namelijk 194.810,62€ incl. BTW. Aangezien de vermoedelijke hoeveelheden 
niet overal 100% werden benodigd, verkrijgt men een lager eindbedrag dan 
het aanvankelijke inschrijvingsbedrag.  
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Een groot verschil was het aantal asfalt gebruikt voor de onderlaag en de 
toplaag. 
 
Vervolgens doet schepen P. Schrijvers nog een oproep. Zijn er straten 
waarvan u vindt of weet hebt dat ze in slechte staat zijn, geef deze dan gerust 
door om opgenomen te worden in de lijst.  Een lijst waarin nog steeds tal van 
straten staan en waarin er nog straten staan die al even op de lijst voorkomen. 
Het probleem is dat enkele straten zo lang zijn en dus ook een serieuze kost 
betekenen. De Westmallebaan wordt geraamd op 197.000€. De Sint-
Lenaartsbaan wordt geraamd op 143.000€. Omdat één  dergelijke straat het 
volledige beschikbare budget inneemt, is er beslist in het college om dit jaar 
éénmalig over te gaan tot een aparte aanbesteding voor deze twee straten. 
 
De andere straten kunnen dan opgenomen worden in overlagings- en 
herstellingswerken dienstjaar 2016. 
 
Dit gezegd zijnde vraag ik de gemeenteraad goedkeuring te willen geven aan 
de eindafrekening van de overlagings- en herstellingswerken dienstjaar 2014 
voor een eindbedrag van 166.591,16€ incl. BTW. 
 
Besluit :     27 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht 
“Lastvoorwaarden voor onderhouds-en herstellingswerken 2015 (tweede 
jaar)”, opgesteld door het studiebureau Groep Infrabo, waaruit blijkt dat de 
werken een eindtotaal bereikten van € 137 678,65 excl. btw of € 166 591,16 
incl. 21% btw. 
 
Artikel 2  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 
2015, op budgetcode 2240007/2/0200.  
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het studiebureau Groep 
Infrabo,  
 
 

06 Lastvoorwaarden weg -en rioleringswerken Rommersheide - Tremelheide 
- zijstraten Mieksebaan (Achteromstraat - Mastboomd reef e.a.)  - 
Goedkeuring lastvoorwaarden 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: Zich verplaatsen en mobiliteit 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende 
weggebruikers het uitgebreide Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen 
gebruiken. 
Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur 
Actie: Wegenwerken door derden 
Budgetcode: 2016/2243007/2/0200 – 250.000 euro 
In het meerjarenplan wordt in 2017 500.000 euro en in 2018 250.000 euro 
voorzien. 
 
Juridisch kader  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur; 
 



9 
 

Het besluit van de gemeenteraad d.d. 13.06.2013 houdende vaststelling van 
de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd 
worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 57, § 3, 6°, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan 
verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling 
van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de 
opdracht nominatief door de gemeenteraad in het vastgestelde budget is 
opgenomen;; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.. 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 24. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 
 
Historiek  
De gemeenteraad keurde d.d.13 juni 2013 de samenwerkingsovereenkomst 
met Hidrorio goed. 
Het college van burgemeester en schepenen gunde d.d.21 augustus 2006 de 
ereloonovereenkomst voor de opmaak van lastvoorwaarden voor de weg-en 
rioleringswerken Rommersheide (Achteromstraat e.a. ) goed. 
Het college van burgemeester en schepenen gunde d.d. 21 augustus 2006 de 
ereloonovereenkomst voor de opmaak van lastvoorwaarden voor de weg-en 
rioleringswerken Rommersheide ( Mastboomdreef e.a) goed. 
Het college van burgemeester en schepenen nam op 13 november 2015 akte 
van het schrijven van de Vlaamse Milieumaatschappij. Beide dossier zullen in 
1 fase uitgevoerd worden. 
 
Motivatie  
In het kader van de opdracht “Lastvoorwaarden voor de weg-en 
rioleringswerken Rommersheide – Mieksebaan en zijstraten ” werd een 
bestek met nr. BE 0100.045369 opgesteld door het studiebureau Gedas. 
Er zullen rioleringswerken uitgevoerd worden in Rommersheide F&H, 
Achteromstraat, Gloriantdreef, Condordreef, Koekoeksdreef, 
Vriendschapslaan, Vreugdelaan, Andrélaan, Sorbenlaan, Kempendreef, 
Dennenbosdreef, Bosbesdreef, Mastboomdreef. 
De uitgave voor deze opdracht wordt in totaliteit geraamd op € 3.622.432,06 
excl. Btw: 

1) Gemeentelijk aandeel 1.238.590,58 euro 
2) Pidpa subsidieerbaar 1.743.651,50 
3) Pidpa niet subsidieerbaar 640.189,98 

Er zal een passende kredietwijziging doorgevoerd worden en het 
meerjarenplan zal aangepast worden. Vermoedelijk zal het krediet verhoogd 
worden in 2017. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open 
aanbesteding. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een passende toelichting verstrekt door 
schepen P. Schrijvers. 
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Na de collectorwerken van Aquafin zijn we gestart met de uitvoering en 
voorbereiding van de verschillende weg- en rioleringswerken in heel het 
gebied Lakvenheid-Rommersheide. Een groot gebied dat werd opgedeeld in 
vier  fases waarbij nu de eerste fase achter de rug is.  
Er blijven nog drie fases over waarbij we met deze lastvoorwaarden op vraag 
van Pipda en met goedkeuring van de VMM twee fases bijeen nemen. 
Het gaat over fase 1: weg- en rioleringswerken in Achteromstraat, 
Mieksebaan, Vriendschapslaan, Koekoeksdreef, Gloriantdreef en 
Condordreef. 
Fase 2: weg- en rioleringswerken in de Mastboomdreef, Sorbenlaan, 
Dennenbosdreef, Bosbesdreef, Kempendreef, Andrélaan, Rommersheide F 
en Rommersheide H. 
Om zoveel straten in één dossier uit te voeren is het uitermate belangrijk om 
een deftige planning en opdeling van fases te voorzien. Er werd dan ook 
gekozen voor de werken op te delen in 3 fases waarbij elke fase apart van x-
aantal werkdagen wordt voorzien. 
De eigenlijke werken omvatten volgende fases: 
Fase 1: Deze omvat de Koekoeksdreef, Achteromstraat, Condordreef, 
Gloriantdreef en Rommersheide F&H. De aannemer beschikt in  deze fase 
over 65 werkdagen. De randopmerking hier is dat er niet gelijktijdig mag 
gewerkt worden in Rommersheide F en Koekoeksdreef. 
Fase 2: Deze omvat de Sorbenlaan, Kempendreef, Dennenbosdreef, 
Bosbesdreef en Mastboomdreef.  De aannemer beschikt in deze fase over 70 
werkdagen. De randopmerking hier is dat er niet gelijktijdig mag gewerkt 
worden in Bosbesdreef en Sorbenlaan gedeelte tussen Bosbesdreef en 
Kromvenlaan. 
Fase 3: Deze omvat de Mieksebaan, Vreugdelaan, Vriendschapslaan 
(Gelukslaan) en de Andrélaan. De aannemer beschikt hier over 65 
werkdagen. De randopmerking hier is dat deze fase dient rekening te houden 
met het project Schotensteenweg richting Brecht centrum. Er mag niet 
gelijktijdig gewerkt worden aan de Mieksebaan-Schotensteenweg en 
anderzijds Andrélaan-Schotensteenweg. De opdrachtnemer staat in voor de 
communicatie met derden in verband met het correct faseren van de werken 
aan de Mieksebaan en de Andrélaan. 
De fietspadzone tussen Sorbenlaan en Kromvenlaan dient bijkomend verhard 
te worden met behulp van mengpuin 20/40 gemengd met draineerzand om 
hier een tijdelijke toegang voor plaatselijk verkeer toe te laten tijdens de 
werken. 
 
De wandelroute tussen Rommersheide C en Rommersheide I dient gebruikt te 
worden als bijkomende ontsluiting voor plaatselijk verkeer. 
Beide wegen dienen gedurende het project onderhouden te worden zodat hier 
steeds veilig en ordelijk kan gereden worden. Hiervoor is een aparte post 
voorzien in de meetstaat. 
Zonder in detail te treden wat er precies gebeurt in elke straat omvatten de 
weg- en rioleringswerken in het algemeen: 
- Uitbreken van de bestaande infrastructuur binnen de werkzone 
- Creëren van een gescheiden rioleringstelsel met grachten, RWA 
buizen en DWA buizen afhankelijk van de beschikbare ruimte per straat. 
- Aanwerken van de opritten en afwerken van de opritten met 
bestaande materialen die werden uitgebroken. Niet verharde opritten zullen 
voorzien worden van extra steenslag. 
- Algemene aanleg van groen 
- Vernieuwde aanleg van de rijweg in asfalt 

De werken worden door studiebureau Gedas (Arcadis) geraamd op 
3.622.432,06 excl. BTW. 
Het gemeentelijk aandeel in deze bedraagt 1.238.590,58€ excl. BTW. 
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Aangezien de meerjarenplanning werd opgemaakt met eerdere ramingen en 
deze nog niet konden aangepast worden met de laatste ramingen die we 
hebben doorgekregen wordt er deze legislatuur tijdens de werken nog een 
budgetverhoging voorzien en dit vermoedelijk in 2017. 
Voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
aanbesteding. 
Raadslid R. Matthé komt tussen tijdens de bespreking in de gemeenteraad. 
Burgemeester L. Aerts meldt dat de aanbesteding door Pidpa-Hidrorio zal 
gevoerd worden. Er wordt nog een informatievergadering voor de burgers 
georganiseerd. Dit zal eveneens gefaseerd gebeuren in functie van de grootte 
van de werken. Schepen P. Schrijvers stelt dat er binnenkort een 
coördinatievergadering zal doorgaan. 
 
Besluit : 27 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Het bestek met nr. BE 0100.045369 en de raming voor de opdracht 
“Lastvoorwaarden voor de weg-en rioleringswerken Rommersheide – 
Zijstraten Mieksebaan, opgesteld door het studiebureau Gedas 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 € € 3.622.432,06 excl. Btw 
 
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
 
Artikel 3  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2014-2021. Er 
zal een kredietwijziging doorgevoerd worden en het krediet zal vermoedelijk in 
2017 verhoogd worden. 
 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Hidrorio, Studiebureau 
Arcadis en de financieel beheerder. 

 
 
07 Lastvoorwaarden voor de aankoop van een bandenkraan  - Goedkeuring 

lastvoorwaarden 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: Algemeen bestuur 
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor Brecht, een gemeentebestuur waar 
alle personeelsleden zich inzetten op voortdurend de efficiëntie van de 
dienstverlening te verhogen. 
Actieplan: We onderhouden en kopen (ons materiaal voor) gebouwen, 
voertuigen en machines structureel aan. 
Actie: Voertuigen 
Budgetcode: Aankoop bandenkraan – 155.000 euro – Budgetcode 
2016/2413000/1/0119 
 
Juridisch kader  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur; 
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Het besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2013 houdende vaststelling van 
de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd 
worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 57, § 3, 6°, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan 
verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling 
van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de 
opdracht nominatief door de gemeenteraad in het vastgestelde budget is 
opgenomen; 
 
Het besluit van de gemeenteraad van 10 december 2015 waarbij het budget 
werd goedgekeurd en deze deze overheidsopdracht nominatief werd 
vastgesteld in het budget; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 25. 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 
 
In het kader van de opdracht “Lastvoorwaarden aankoop kraan” werd op 
30 december 2015 een bestek met nr. 2015/028 opgesteld door de Dienst 
Interne zaken. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 127.000,00 excl. btw of 
€ 153.670,00 incl. 21% btw. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open 
offerteaanvraag. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen P. Schrijvers. Graag hadden we met de technische dienst 
overgegaan tot de aankoop van een nieuwe bandenkraan en dit ter 
vervanging van de huidige die dateert van 1992. Een bandenkraan die 
intensief dagelijks gebruikt wordt. 
 
Tijdens de driemaandelijkse controles van deze bandenkraan komen er 
telkens weer mankementen boven die soms nog wel door onze eigen 
garagisten kunnen gemaakt worden maar merendeels moet de kraan binnen 
bij een gespecialiseerde firma met de daarbijhorende oplopende kosten. 
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Het is daarom dat we van oordeel zijn dat de huidige bandenkraan zijn 
diensten bewezen heeft en om nog meer kosten te vermijden in de nabije 
toekomst voor het herstellen van een oude kraan waarbij ook niet altijd de 
veiligheid kan gegarandeerd worden, lijkt het ons opportuun over te gaan tot 
de aankoop van een nieuwe waarmee we jaren verder kunnen op een veilige 
manier. 
 
De lastvoorwaarden werden door de dienst interne zaken samen met onze 
technische dienst opgesteld en men raamt de uitgave op 153.670€ incl. BTW. 
 
Bij deze vraag ik de gemeenteraad goedkeuring te willen geven aan deze 
lastvoorwaarden.  
 
Tijdens de gemeenteraad komen raadsleden S. Deckers, P. Van Assche en 
R. Matthé tussen. 
  
Besluit : 27 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Het bestek met nr. 2015/028 van 30 december 2015 en de raming voor de 
opdracht “Lastvoorwaarden aankoop kraan”, opgesteld door de Dienst wegen 
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 € 127.000,00 excl. btw of € 153.670,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open 
offerteaanvraag. 
 
Artikel 3  
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal niveau. 
 
Artikel 4  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op budgetcode 
2016/2413000/1/0119. 

 
 
08 Wijziging reglement Buitengemeentelijk zwembadgebru ik voor inwoners 

van Brecht 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 7 Cultuur en Vrije Tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een 
divers vrijetijdsaanbod voor actieve ondersteuning van verenigingen en een 
aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: De gemeente ondersteunt verenigingen (en individuen) logistiek, 
financieel en inhoudelijk bij het aanbieden van een vrijetijdsaanbod. 
Actie: De gemeente zorgt voor een gedeeltelijke terugbetaling van het 
buitengemeentelijk zwembadgebruik door Brechtse inwoners 
 
Juridisch kader  
Gemeenteraadsbesluit d.d. 12 november 2009 over de aanpassing van het 
reglement betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik voor inwoners 
van Brecht 
Beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 14 december 2015 
over het buitengemeentelijk zwembadgebruik 
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Historiek  
Brechtse inwoners kunnen genieten van een tegemoetkoming in de kosten 
van 20% voor het buitengemeentelijk zwembadgebruik. Het reglement 
omschrijft de voorwaarden tot het bekomen van deze terugbetaling.  
 
In het reglement werd een gelimiteerde lijst opgenomen van nabijgelegen 
zwembaden en een opsomming van de abonnementen en beurtenkaarten die 
in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Op deze wijze kunnen 
Brechtenaren genieten van dezelfde prijs als de inwoners in de gemeenten 
die over een zwembad beschikken. 
 
Motivatie  
In januari 2016 opent het nieuwe Sportoase zwembad in stad Hoogstraten. De 
sportdienst stelt voor om dit zwembad te laten opnemen in het reglement 
zodat Brechtse inwoners hun inkomgelden van beurtenkaarten en 
abonnementen voor 20% kunnen recupereren via de gemeente Brecht.  
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen D. De Veuster. 
 
Raadsleden B. Van De Mierop en K. De hoog komen tussen tijdens de 
bespreking in de gemeenteraad. 
 
Besluit : 27 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het reglement buitengemeentelijk 
zwembadgebruik goed. 
Het nieuwe zwembad ‘Stede Akkers’ te Hoogstraten van Sportoase wordt 
opgenomen in het reglement. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de sportdienst, Rika Rits. 
 

 
09 Lokaal overleg kinderopvang - Aanpassing statuten en huishoudelijk 

reglement 
 

 Burgemeester L. Aerts meldt dat dit een onafgewerkt document is en stelt 
voor om dit af te voeren van de agenda van de gemeenteraad. 
 
Dit agendapunt wordt met eenparigheid van stemmen van de agenda van de 
gemeenteraad gehaald. 
 
 

10 Vervanging gemeentesecretaris bij afwezigheid of ve rhindering  
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: Algemeen bestuur 
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor BRECHT, een gemeentebestuur 
waar alle personeelsleden zich 
   
Juridisch kader  
Artikel 81 van het gemeentedecreet houdende de vervanging van de 
gemeentesecretaris bij afwezigheid of verhindering 
Artikel 82 van het gemeentedecreet over de voorwaarden voor de uitoefening 
van het ambt van waarnemend gemeentesecretaris 
Artikel 78 § 1 van het gemeentedecreet over de onverenigbaarheid van het 
ambt van gemeentesecretaris en financieel beheerder met andere ambten 
binnen dezelfde gemeente 
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Historiek  
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14 oktober 2010 – Vervanging 
gemeentesecretaris door afdelingshoofd interne zaken bij 
afwezigheid/verhindering 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 11 juni 2015 – Aanstelling van gemeentesecretaris 
en opdracht secretaris OCMW 
 
Motivatie  
De werking binnen een openbare dienst moet continu zijn. 

De gemeentesecretaris kan zelf voorzien in zijn vervanging; dit gebeurt door 
onder zijn eigen verantwoordelijkheid binnen de drie dagen een door de 
gemeenteraad aanvaarde plaatsvervanger aan te stellen; dit kan slechts voor 
een periode van maximaal 60 dagen die voor eenzelfde afwezigheid eenmaal 
kan worden verlengd; 

De gemeenteraad kan daarnaast een waarnemend gemeentesecretaris 
aanstellen. In spoedeisende gevallen kan dit zelfs gebeuren door het college 
van burgemeester en schepenen. De aanstelling vervalt dan echter indien ze 
niet in de daaropvolgende zitting van de gemeenteraad wordt bekrachtigd.   

Wanneer de afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris langer 
dan 120 dagen duurt, of bij vacature van het ambt, is de gemeenteraad 
verplicht een waarnemende secretaris aan te stellen. 

De waarnemende gemeentesecretaris moet voldoen aan alle voorwaarden die 
gelden voor de gemeentesecretaris zelf. Daarvan kan slechts ten hoogste 
voor zes maanden worden afgeweken wanneer er binnen het bestuur 
niemand anders is die aan die voorwaarden voldoet; 

Het besluit van de gemeenteraad d.d. 14 oktober 2010 over de vervanging 
van de gemeentesecretaris bij afwezigheid of verhindering stemt niet meer 
overeen met de huidige personeelsformatie; 

Het is aangewezen om een nieuwe rangorde op te maken van 
personeelsleden die bij afwezigheid van de gemeentesecretaris kunnen 
voorzien in de vervanging; 

Het is aangewezen om leden van het managementteam bij voorkeur aan te 
stellen als waarnemend gemeentesecretaris omwille van hun nauwe 
betrokkenheid bij de interne organisatie van de administratie; 

Voor de continuïteit binnen de openbare dienst is het aangewezen de 
rangorde aan te vullen met twee personeelsleden op A-niveau namelijk Els 
Eelen, diensthoofd interne zaken en Tinne Rombouts, stafmedewerkster. 

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 

Besluit  
 
Artikel 1 : 27 stemmen voor 

Bij afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris wordt volgende 
rangorde vastgesteld voor de functie van waarnemend gemeentesecretaris: 
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 De volgende leden van het managementteam 

1. Els Eelen 
2. Tinne Rombouts 

Artikel 2  
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan Annemie Marnef, Els Eelen,  
Tinne Rombouts. 
 

 
 
 
 
 
Marnef A.  Aerts L. 
Secretaris  Burgemeester-Voorzitter 
 


