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Zitting van de gemeenteraad   donderdag 11 februari 2016. 
 
Aanwezig :  
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., Vochten M., Slegers J., Van De Mierop B., 
Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D. - Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Marnef A. - Secretaris 
Verontschuldigd :  
Matthé R., De Groof E., Schoonbaert N. - Raadsleden 
 
Openbare zitting : 
 
01 Verslag voorgaande zitting d.d. 14 januari 2016  

 
 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. 14 januari 
2016 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van de 
gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
Motivatie  
Raadsleden E. De Groof, R. Matthé, N. Schoonbaert zijn verontschuldigd en 
afwezig. 
 
Aan raadslid P. Van Assche wordt toestemming gegeven om de raad op te 
nemen. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester-voorzitter L. Aerts.  Hij stelt dat er 5 aanvullende agendapunten 
werden ingediend namelijk: 

1) Voorstel onderzoek naar conformiteit Brechtse verkeersdrempel – P. 
Van Assche 

2) Interpellatie met betrekking tot de kostprijs voor de afstelling van 
verkeerslichten – P. Van Assche 

3) Interpellatie invoering DIFTAR voor restafval – P. Van Assche 
4) Vraag stand van zaken opvang vluchtelingen – E. Peeters 
5) Vraag veiligheid kindjes en ouders aan het kruispunt van 

kleuterschool De Zevensprong/lagere Sint Michielsschool in Brecht 
Centrum – B. Van De Mierop 

 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat er twee verbeteringen aan het 
verslag van de voorgaande zitting aangebracht moeten worden namelijk in 
agendapunt 2 over het verslag van de voorgaande zitting en agendapunt 4 
over het aanvullend reglement voor het afsluiten van de straat Mieksebaan ter 
hoogte van brug over E19 Hoge Mereyt. N-VA heeft zich bij de stemming van 
deze agendapunten onthouden. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat hij het verslag van de voorgaande zitting met 
meer dan gewone belangstelling heeft gelezen. In de politieke debatten wordt 
ingegaan op de essentie, maar toch zijn er fouten geslopen in het verslag. In 
agendapunt 7 over de aankoop van een bandenkraan zal N-VA dit beamen. 
Oppositie is geen vrijblijvend spel, maar een realiteit die aan kritisch 
onderzoek onderworpen wordt. Bij de bandenkraan was er twijfel over een 
norm euro3B of euro 6-norm.Bovendien werd afgesproken dat door het 
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gemeentebestuur gecontroleerd zou worden dat de men de laagste 
emissienorm zou hanteren. De oppositie maakte hierbij een punt. Hierover 
wordt in de notulen gezwegen. Het vertrouwen in besturen is niet altijd zo 
groot. De samenvatting van schepen W. Van Puymbroeck tijdens de 
kampioenenviering was ‘Ge moogt er toch bij zijn’ en dat is exact wat de 
oppositie mag: erbij zijn. 
 
Raadslid K. de Hoog neemt deel aan de zitting. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat de kijkers gelukkig de tussenkomst op het 
youtube verslag kunnen zien. De notulen zijn propaganda voor eigen zaak. De 
meerderheid is flinterdun. 49% van de kiezers blijft in de kou. Dit is een 
inbreuk op de normen van behoorlijk bestuur. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat het betrokken raadslid een verslag met 
woordelijke weergave verwacht. Dat is iets anders. De punten zijn met 
unanimiteit aanvaard. Het gebruik is dat het verslag dan beknopter is. 
 
Raadslid P. Van Assche repliceert dat dit een politiek orgaan is waar ideeën 
met elkaar in confrontatie gaan. Dit is geen juridisch orgaan. 
 
Raadslid M. Vochten merkt op dat zij de vorige zitting niet aanwezig was. 
 
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., Vandekeere T., Smouts L.: 14 stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen tegen  
Vochten M., Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Bellens B., 
Van Riel B., Vandeneijnde S., De bruyn D.: 9 onthoudingen 
 
Artikel 1 :  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 januari 2016 dat acht dagen 
voor de huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen 
wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

 
02 Kennisgeving agenda ocmw -raad d.d. 19.01.2016  

 
 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 19.01.2016: 
 
Agendapunten van de openbare zitting:  
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 15.12.2015 
2. Kennisname inkomende briefwisseling 
3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 8.12.2015 en 
22.12.2015 
4. Vervanging OCMW-secretaris bij afwezigheid of verhindering 
5. Projectplan “Ondersteuning Huis van het Kind” 
6. Kennisname brief Fedasil m.b.t. spreidingsplan opvang asielzoekers 
7. Kennisname definitief verslag detectie-audit Vlaanderen 
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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. 19.01.2016. 
 

 
03 Wijziging rechtspositieregeling van het gemeenteper soneel - evaluatie 

decretale graden 
 

 Juridisch kader  
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23.11.2012 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007  
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 
rechtspositieregeling van het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositieregeling van de secretaris en ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en bijhorend verslag (art. 51-53). 
Het decreet van 29.06.2012 (BS 08.08.2012) tot wijziging van het 
gemeentedecreet, in bijzonder de wijziging van artikel 115 m.b.t. de evaluatie 
van de decretale graden. 
 
Motivatie  
In de gemeenteraad van 11 juni 2015 werd Annemie Marnef aangesteld als 
statutair gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur met bijkomende 
opdracht bij het OCMW met een proefperiode van één jaar en dit met 
indiensttreding vanaf 16 november 2015. 
 
Het voornoemde Besluit Vlaamse Regering en de rechtspositieregeling van 
het gemeentebestuur voorziet in een evaluatie tijdens de proeftijd en de 
loopbaan.  Ingevolge een wijziging van art. 115 van het gemeentedecreet 
worden de decretale graden geëvalueerd door een evaluatiecomité en niet 
langer door een gemeenteraadscommissie. De rechtspositieregeling moet 
derhalve worden aangepast en de gemeenteraad bepaalt hierbij de wijze 
waarop de externe deskundigen in het personeelsbeleid betrokken worden en 
de manier waarop de evaluatiecriteria worden vastgelegd. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen W. Van Puymbroeck. In bijzonder de wijziging van artikel 115 m.b.t. 
de evaluatie van de decretale graden van het gemeentedecreet worden de 
decretale graden geëvalueerd door een evaluatiecomité en niet langer door 
een gemeenteraadscommissie. De rechtspositieregeling moet derhalve 
worden aangepast en de gemeenteraad bepaalt hierbij de wijze waarop de 
externe deskundigen in het personeelsbeleid betrokken worden en de manier 
waarop de evaluatiecriteria worden vastgelegd. 
De wijzigingen rechtspositieregeling werden voorgelegd aan het 
onderhandelingscomité van vakbonden op 29.01.2016 en worden voorgelegd 
aan de OCMW-raad op 16 februari 2016. 
Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de bespreking in de gemeenteraad. 
 
Advies  
De wijzigingen rechtspositieregeling werden voorgelegd aan het 
onderhandelingscomité van vakbonden op 29.01.2016. 
De wijzigingen rechtspositieregeling worden voorgelegd aan de OCMW-raad 
op 16 februari 2016. 
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BESLUIT : 26 stemmen voor  
 
Art. 1 De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Brecht wordt 
aangepast op de volgende wijze: 
 
Afdeling IX. Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de gemeentesecretaris 
en de financieel beheerder van de gemeente 
Onderafdeling I. De evaluatie tijdens de proeftijd 
Art. 77 . De gemeentesecretaris en de financieel beheerder op proef worden 
geëvalueerd door een evaluatiecomité dat bestaat uit het college van 
burgemeester en schepenen en voorzitter van de gemeenteraad. In geval de 
secretaris of financieel beheerder de bijkomende opdracht hebben van het 
OCMW worden hierbij ook de voorzitter van het OCMW betrokken. Bij staking van 
stemmen in het comité is het evaluatieresultaat gunstig. 
De evaluatiecriteria worden vastgesteld voor:  
1° de gemeentesecretaris: na overleg van de functiehouder met de externe 
deskundige in personeelsbeleid en het evaluatiecomité; 
2° de financieel beheerder van de gemeente: na overleg van de functiehouder 
met de gemeentesecretaris en het evaluatiecomité. 
Als basis voor dit gesprek worden de functiebeschrijving van de functiehouder en 
het competentiewoordenboek van de gemeente gehanteerd. De evaluatiecriteria 
worden toegevoegd als bijlage aan de rechtspositieregeling. 
Art. 78 . Zowel de tussentijdse evaluatie als de eindevaluatie zijn  gebaseerd op 
een voorbereidend rapport, opgesteld door de externe deskundige in het 
personeelsbeleid. Het extern rapport wordt opgemaakt op basis van:  

- Een evaluatiegesprek tussen de externe deskundige en de betrokken 
titularis; 

- Een onderzoek over het functioneren van de titularis, met betrokkenheid 
van de leden van het managementteam, de burgemeester en de 
voorzitter van de gemeenteraad. In geval de secretaris of financieel 
beheerder de bijkomende opdracht hebben van het OCMW worden ook 
de leden van dit managementteam betrokken samen met de OCMW-
voorzitter. 

Art. 79.  De gemeentesecretaris en de financieel beheerder krijgen tussentijds 
terugkoppeling over hun manier van functioneren. Tijdens de eerste helft van de 
proeftijd wordt een functioneringsgesprek gehouden tussen het personeelslid en 
de externe deskundige dat gebaseerd is op een voorafgaandelijke bevraging van 
het evaluatiecomité en de gemeentesecretaris of financieel beheerder.  
Art. 80.  Als de proeftijd van de gemeentesecretaris en van de financieel 
beheerder voor de helft verstreken is, wordt een tussentijds evaluatiegesprek 
gevoerd: 
1° tussen de gemeentesecretaris, de externe deskundige in het personeelsbeleid 
en het evaluatiecomité; 
2° tussen de financieel beheerder van de gemeente, de externe deskundige, het 
evaluatiecomité en de gemeentesecretaris; 
 
In het tussentijdse evaluatiegesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over 
de mate waarin de inwerking van de functiehouder in zijn/haar functie vordert en 
hij/zij voldoet aan de functievereisten. Zo nodig worden bijsturingen afgesproken. 
Het tussentijdse evaluatiegesprek heeft de waarde van een formeel 
communicatiemoment en komt niet in de plaats van de eindevaluatie van de 
proeftijd. 
Art. 81 . De evaluatie dient afgerond te zijn vóór het einde van de proeftijd.  Dit 
gesprek vindt plaats tussen de externe deskundige in het personeelsbeleid, de 
gemeentesecretaris en het evaluatiecomité. 
Voorafgaand aan de eindevaluatie maakt de externe deskundige in het 
personeelsbeleid het evaluatierapport over de proeftijd op zoals vermeld in artikel 
77. 
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Art. 8 2. Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig. 
De gemeentesecretaris en de financieel beheerder op proef die na het verstrijken 
van de proeftijd op grond van het ongunstige eindresultaat van de eindevaluatie 
niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling in statutair verband wordt door 
de gemeenteraad ontslagen wegens beroepsongeschiktheid. De betrokkene 
dient vooraf gehoord te worden door de aanstellende overheid. Het ontslag is 
alleen mogelijk als uit een tussentijdse evaluatie na een periode van ten minste 
een half jaar die volgt op de kennisgeving van het ongunstige evaluatieresultaat 
aan de functiehouder, manifest blijkt dat hij/zij nog steeds niet voldoet. 
Art. 83. Na afloop van de proeftijd behouden de gemeentesecretaris en de 
financieel beheerder op proef hun hoedanigheid van op proef aangesteld 
personeelslid, tot de gemeenteraad beslist over de vaste aanstelling in statutair 
verband of het ontslag. 
De gemeenteraad neemt haar beslissing tot ontslag uiterlijk binnen twee 
maanden na de eindevaluatie van het evaluatiecomité. 
Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 
157. 
Onderafdeling II. De evaluatie tijdens de loopbaan 
Art. 84 . De gemeentesecretaris en de financieel beheerder op proef worden 
geëvalueerd door een evaluatiecomité dat bestaat uit het college van 
burgemeester en schepenen en voorzitter van de gemeenteraad. Bij staking van 
stemmen in het comité is het evaluatieresultaat gunstig. 
De evaluatie is gebaseerd op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld 
door externe deskundige in het personeelsbeleid. Het extern rapport wordt 
opgemaakt op basis van:  
- Een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen 
en de betrokken titularis; 
- Een onderzoek over het functioneren van de titularis, met betrokkenheid 

van de leden van het managementteam, de burgemeester en de 
voorzitter van de gemeenteraad. In geval de secretaris of financieel 
beheerder een bijkomende opdracht hebben van het OCMW worden ook 
de leden van dit managementteam betrokken samen met de OCMW-
voorzitter. 

 
Art. 85.  De gemeentesecretaris en de financieel beheerder worden  tweejaarlijks 
geëvalueerd. 
Artikel 62, derde en vierde lid, over de minimale prestatietermijn is van toepassing 
op de gemeentesecretaris en de financieel beheerder.  
De evaluatie heeft betrekking op de periode die volgt op de vorige 
evaluatieperiode. 
Art. 86.  De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde 
evaluatiecriteria die ingevolge de bepalingen in artikel 77 werden toegevoegd als 
bijlage aan de rechtspositieregeling.  
Art. 87 . De onafhankelijkheid waarmee de financieel beheerder de taken vermeld 
in artikel 94, 162,165, en 166,GD uitvoert, mag niet het voorwerp zijn van 
evaluatie. De mate waarin hij zich inzet voor de uitvoering van die taken is wel 
een aandachtspunt in de evaluatie. 
Art. 88 . §1.  De gemeentesecretaris en de financieel beheerder krijgen tussentijds 
feedback over hun manier van functioneren. 
De feedback neemt de vorm aan van functioneringsgesprekken tussen de 
externe deskundige in het personeelsbeleid en de betrokken functiehouder tijdens 
de lopende evaluatieperiode dat gebaseerd is op een voorafgaandelijke 
bevraging van het evaluatiecomité en de gemeentesecretaris of financieel 
beheerde  Als daar aanleiding toe is, worden concrete afspraken gemaakt ter 
verbetering van het functioneren van de functiehouder. Die afspraken krijgen een 
schriftelijke neerslag en worden door beide partijen ondertekend. 
Het functioneringsgesprek vindt plaats op vraag van de functiehouder of van het 
evaluatiecomité, met dien verstande dat er een functioneringsgesprek wordt 
gevoerd als de evaluatieperiode voor de helft is verstreken. 
§2. Concrete feiten en gedragingen die een uitgesproken negatieve weerslag 
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kunnen hebben op de evaluatie van een personeelslid geven aanleiding tot een 
nota die aan betrokkene ter ondertekening wordt voorgelegd en die toegevoegd 
wordt aan zijn evaluatiedossier. 
Onderafdeling III. De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie 
Art. 89 . Aan gunstige zijde is het evaluatieresultaat ofwel:  
1° voldoende; 
2° goed  
3° uitstekend ; 
 
Aan ongunstige zijde is het evaluatieresultaat ofwel: 
1° onvoldoende; 
2° geheel onvoldoende  
 
Art. 90 . §1. De gemeentesecretaris en de financieel beheerder van wie uit de 
evaluatie blijkt dat hij uitstekend heeft gepresteerd en de concrete doelstellingen 
die hem bij de aanvang van de evaluatieperiode werden opgelegd, heeft 
gerealiseerd, krijgen versnelling van de functionele loopbaan. Hun 
schaalanciënniteit wordt daarbij verhoogd met één jaar. 
§2. De gemeentesecretaris en de financieel beheerder, met een 
evaluatieresultaat dat éénmaal onvoldoende is, ondergaan een blokkering van de 
eerstvolgende periodieke salarisverhoging met één jaar. 
§3. De gemeentesecretaris en de financieel beheerder met een evaluatieresultaat 
dat éénmaal geheel onvoldoende is worden ontslagen. De gemeentesecretaris 
en financieel beheerder met twee opeenvolgende keren een periodieke evaluatie 
met een evaluatieresultaat dat onvoldoende is, worden ontslagen wegens 
beroepsongeschiktheid. 
Het ontslag is alleen mogelijk als uit een tussentijdse evaluatie na een periode 
van een half jaar die volgt op de kennisgeving van het onvoldoende / geheel 
onvoldoende evaluatieresultaat aan de functiehouder, manifest blijkt dat hij nog 
steeds niet voldoet. 
De gemeenteraad beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Zij 
hoort de betrokkene vooraf. 
Het ontslag van de vast aangestelde statutaire functiehouder verloopt volgens de 
regels, vermeld in artikel 158. 
Onderafdeling IV. Het beroep tegen de evaluatieresultaten 
 
Art. 91. De secretaris of financieel beheerder die – bij gebrek aan een interne 
beroepsinstantie – het evaluatieresultaat willen aanvechten moeten ofwel 
klacht indienen bij de provinciegouverneur op grond van artikel 255 en 
volgende van het gemeentedecreet. Daarnaast kunnen zij tegen de beslissing 
een beroep aantekenen bij de Raad van State en dit binnen een periode van 
60 dagen na kennisgeving. 
   
 
Artikel 2:  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het ocmw en 
de personeelsdienst. 

 
 
04 Weg - en rioleringswerken Jos Nuyt sdreef e.a. - 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:Verkeersveiligheid en doorstroming verkeer verbeteren 
Actie: Wegenwerken door derden 
Budgetsleutel: Budget 2013 - 2015  
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Juridisch kader  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en 
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. 
 
Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1. 
 
De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld 
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. 
 
Historiek  
De gemeenteraad verleende in zitting van 14 juni 2012 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht 
“Lastvoorwaarden weg-en rioleringswerken Fase III - Rommersheide - Jos 
Nuytsdreef e.a.”, met name de openbare aanbesteding. De werken werden 
geraamd op € 7.706.313,44 inclusief BTW. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 
17 december 2012 goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan THV 
Hens NV - Persyn NV, Bredabaan 54 te 2990 Wuustwezel tegen het 
nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 5.925.063,72 incl. btw. 
 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd 
in het bestek met nr. 2012/073. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 
4 februari 2013 goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, 
zijnde 18 februari 2013. 
 
Door de overdracht van het Brechtse rioleringsnet aan Hidrorio met ingang 
van 1 september 2013 werd een opsplitsing gemaakt van de vorderingsstaten 
en werd het aandeel voor de gemeente Brecht voor het wegherstel geraamd 
op 1 188 880,08 euro (excl. BTW). 
 
Motivatie  
De ontwerper, Grontmij, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen stelde de 
eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 6 072 
447,79 incl. btw bedraagt. 
 
Er werden een aantal meerwerken uitgevoerd die betrekking hebben op het 
bijkomend plaatsen van een pompstation (meerwerk ten laste van Pidpa); het 
aanleggen van onverharde opritten in porfier, verhoging van de 
verkeersdrempels Mieksebaan en aanbrengen belijning Mieksebaan.  
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Het aandeel voor de gemeente Brecht bedraagt uiteindelijk 1 083 632,75 euro 
(excl. BTW).  
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen P. Schrijvers. 
Met volgende agendapunt wordt aan de gemeenteraad gevraagd goedkeuring 
te geven aan de eindafrekening van de weg- en rioleringswerken in de Jos 
Nuytsdreef en omgeving. Het betreft de werken in volgende straten: Jos 
Nuytsdreef – Hoefijzerdreef – K. Madoudreef – Geraniumlaan – Vossendreef 
– Eksterdreef – Venheidedreef – Lakvenheidedreef – De Beemden – De 
Biezen – Poedeldreef – deel Spechtendreef – Vissersdreef – deel Haringdreef 
– Dwarsdreef – Ericadreef – Klimopdreef – Salviadreef – Hoeksedreef – 
Klaverdreef – deel Korenbloemdreef – deel Albatrosdreef – Spechtendreef – 
deel Mieksebaan – deel Haringdreef. 
 
De lastvoorwaarden voor deze werken werden goedgekeurd tijdens de 
gemeenteraadszitting van 14 juni 2012 en werden toen door studiebureau 
Grontmij geraamd op 7.706.313,44€ incl. BTW. 
Tijdens het college van 17 december 2012 werden de werken gegund aan de 
laagste regelmatige bieder zijnde THV Hens – Persyn NV uit Wuustwezel 
tegen een nagerekend inschrijvingsbedrag van 5.925.063,72€ incl. BTW. 
 
Tijdens de werken werden verrekeningsstaten ingebracht voor het plaatsen 
van een extra pompput, het aanleggen van extra verkeersplateaus in de 
Mieksebaan, extra rooiwerken, extra overwelvingen voor het toegankelijk 
maken van onbebouwde percelen en het aanleggen van niet verharde opritten 
in 5 cm porfier. 
 
De werken werden op 31 augustus 2015 voorlopig opgeleverd. 
 
Door de overdracht van het Brechtse rioleringsnet aan Hidrorio met ingang 
van 1 september 2013 werd een opsplitsing gemaakt van de vorderingsstaten 
en werd het aandeel voor de gemeente Brecht voor het wegherstel geraamd 
op 1.188.880,08€ excl. BTW. 
 
De eindafrekening voor deze weg- en rioleringswerken zoals ze werd 
opgesteld door studiebrueau Grontmij bedraagt 6.072.447,79€ incl. BTW 
waarbij het gemeentelijk aandeel 1.083.632,75€ excl. BTW bedraagt, hetzij 
een 105.000 € minder dan vooropgesteld. 
 
Dit gezegd zijnde wordt goedkeuring gevraagd aan de eindafrekening van de 
weg- en rioleringswerken in de Jos Nuytsdreef en omgeving. 
 
Besluit:  26 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht 
“Lastvoorwaarden weg-en rioleringswerken Fase III - Rommersheide - Jos 
Nuytsdreef e.a.”, opgesteld door de ontwerper, Grontmij, Stationsstraat 51 te 
2800 Mechelen, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 6 
072 447,79 euro (incl. BTW). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder, 
Hidrorio en de dienst wegen. 
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05 Weg- en rioleringswerken Collector Schoten Noord - 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:Verkeersveiligheid en doorstroming verkeer verbeteren 
Actie: Wegenwerken door derden 
Budgetsleutel: Budget 2013 - 2015  
 
Juridisch kader  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en 
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. 
 
Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1. 
 
De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld 
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. 
 
Historiek  
De gemeenteraad verleende in zitting van 13 december 2012 goedkeuring 
aan het aandeel van de gemeente Brecht in de weg- en rioleringswerken 
Collector Schoten Noord.  De opdrachtgevende partij was Aquafin.  De 
werken werden geraamd op 131.008,50 euro, exclusief BTW. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 
12 november 2013 goedkeuring aan het aanbestedingsverslag waarbij het 
aandeel voor de gemeente Brecht werd gegund aan 
66 537,66 euro (excl. BTW).  
 
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 
23 december 2013 akte van de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 
18 december 2013. 
 
Motivatie  
De ontwerper, Grontmij, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen stelde de 
eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken voor de 
gemeente Brecht € 50 618,30 excl. btw bedraagt. Het eindbedrag ligt lager 
dan het bestelbedrag omwille van gewijzigde vermoedelijke hoeveelheden. 
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Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen P. Schrijvers. 
De eindafrekening van de weg- en rioleringswerken collector Noord Schoten 
ligt voor voor wat betreft het aandeel voor de gemeente Brecht. 
 
Het aandeel voor de gemeente Brecht werd op de gemeenteraad van 13 
december 2012 goedgekeurd en werd later in het college van 12 november 
2013 naar aanleiding van het aanbestedingsverslag en eveneens rekening 
houdende met de overdracht van de rioleringen aan Pidpa gegund en 
goedgekeurd voor 66.537,66€ excl. BTW. 
 
Studiebureau Grontmij heeft de eindafrekening opgesteld voor deze werken 
waarbij het uiteindelijk te betalen aandeel voor de gemeente Brecht uitkomt op 
50.618,30 € excl. BTW. 
 
Besluit : 26 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht 
“Lastvoorwaarden weg-en rioleringswerken Collector Schoten Noord.”, 
opgesteld door de ontwerper, Grontmij, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen, 
waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten voor de gemeente Brecht 
van € 50 618,30 euro (excl. BTW). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder 
en het studiebureau Grontmij. 

 
06 Rup Nollekens - Voorlopige vaststelling  

 
 Beleids – en beheerscyclus  

Beleidsdoelstelling:BD 6 - Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen 
mogelijk voor elke Brechtenaar in een groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte 
invult zonder het groene karakter van de gemeente te verstoren  
Actie: waar dit nodig is om de ruimtebehoefte in te vullen wordt een 
planningsinitiatief genomen of ondersteund 
 
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet is van toepassing. 
Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996 en gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 
2000 en de bijhorende  uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing. 
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de 
codex ruimtelijke ordening is van toepassing. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere 
wijzigingen) is van toepassing, inzonderheid artikel 8, §§1 en 2. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van 
nadere regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen) is 
van toepassing, inzonderheid de artikelen 2 en 4 en de opgenomen kaarten. 
 
Historiek  
Op 21 januari 2013 keurde het college van burgemeester en schepenen de 
lastvoorwaarden voor de opmaak RUP Lange Pad goed. 
 
Deze opdracht wordt op 18 februari 2013 gegund aan Grontmij. 
 
Op 2 april 2015 werd door de dienst MER o.b.v. de screeningsnota 
geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot 
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aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer 
niet nodig is. 
 
Op 14 september 2015 keurde het college de splitsing van het RUP Lange 
Pad in een RUP Nollekens en een RUP Lange Pad goed. De opmaak van het 
RUP Lange Pad vereist intensief overleg met de eigenaars en dit vraagt een 
langer tijdspad. De splitsing is noodzakelijk om het RUP Nollekens zo snel als 
mogelijk te kunnen finaliseren.  
 
Op 12 november 2015 werd een plenaire vergadering georganiseerd. Van 
deze vergadering werd een verslag opgemaakt. Dit verslag werd aan de 
verschillende adviesinstanties overgemaakt. Er werden geen opmerkingen 
geformuleerd op dit verslag. 
 
Op 18 januari 2016 keurde het college de aanpassingen i.v.m. detailhandel op 
de site van de pastorie goed. Het betreft een beperkte aanpassing waardoor 
het mogelijk wordt om naast de bestemmingen die reeds in voorzien waren 
(horeca, kantoren, diensten, nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-
culturele voorzieningen, en recreatieve voorzieningen) ook detailhandel 
mogelijk te maken. Het RUP werd hieraan aangepast. 
 
Adviezen  
Onderstaande adviezen werden uitgebracht n.a.v. de plenaire vergadering 
van 12 november 2015. 
De dienst ruimtelijke planning van de Provincie Antwerpen bracht op de 
plenaire vergadering een schriftelijk advies uit waarin werd gesteld dat het 
voorliggende RUP verenigbaar is met het GRS. Er werden een Er worden in 
het advies ook enkele inhoudelijke opmerkingen geformuleerd. 
 
Wonen Vlaanderen bracht op 23/10/2015 een gunstig advies uit.  
 
De gecoro van Brecht bracht op 29/10/2015 een voorwaardelijk gunstig advies 
uit.  
 
Het Agentschap wegen en verkeer formuleerde op 30/10/2015 twee 
opmerkingen op de inhoud van het voorontwerp RUP. 
Deze adviezen werden tijdens de plenaire vergadering besproken. De 
weerslag hiervan werd opgenomen in het verslag. Het RUP werd hieraan 
aangepast.  
 
Motivatie  
Het RUP ‘Nollekens’ voorziet een gedeeltelijke aanpassing van het RUP 
Brecht Centrum. Hierbij wordt in eerste instantie op een aantal strategische 
inbreidingsgebieden in het centrum van Brecht gefocust, namelijk het gebied 
rond en achter de pastorie (deelgebied 2). Daarnaast zijn er twee gebieden 
waar (op termijn) een herstructurering en verdichting van het bestaande 
weefsel mogelijk is, nl. het gebied tussen de Lessiusstraat en het Schoolplein 
(deelgebied 3) en de kop van het plein achter de kerk (deelgebied 1). Op 
basis van voortschrijdend inzicht wordt de ruimtelijke visie voor deze gebieden 
verfijnd en bijgestuurd, waarbij wordt ingespeeld op een verdere 
kernversterking gekoppeld aan het verminderen van de doortocht na aanleg 
van de ring.  
 
Verder is er voor quasi het volledige plangebied van het RUP Brecht centrum 
een technische aanpassing voorzien aan de voorschriften, voornamelijk m.b.t. 
verhardingen en bijgebouwen.  
 
Er werd een onderzoek tot milieueffectrapportage opgemaakt. De dienst 
Milieueffectrapportagebeheer werd aangeschreven op 4/11/2014 (advies 
ontvangen op 20/11/2014, het dossier kreeg het dossiernummer 
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SCRPL14199). De adviesinstanties werden op 2/12/2014 aangeschreven, met 
de vraag om binnen de voorziene termijn van 30 dagen een advies te 
formuleren omtrent het onderzoek tot MER. Een herinneringsbrief werd 
verstuurd op 19 januari 2015. Het dossier, inclusief de uitgebrachte adviezen, 
werd op 23/03/2015 opgestuurd aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer 
met de vraag om een beslissing te nemen omtrent de plan-MER.-plicht. Op 
2/04/2015 werd door de dienst MER het volgende besluit genomen: ‘het 
voorliggende plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve 
milieugevolgen, de opmaak van een plan-MER is niet nodig.’  
 
Het RUP werd na de beslissing van de dienst mer gesplitst en de mogelijke 
bestemmingen voor de zone van de pastorij werd uitgebreid met detailhandel. 
De doorgevoerde wijziging is slechts een beperkte wijziging die de 
doelstellingen van het RUP - een verdere versterking van de kern van Brecht - 
en de afbakening van het plangebied niet wijzigt. De uitgevoerde 
milieueffectrapportage is dan ook nog geldig voor het gewijzigde plan. Er moet 
naar aanleiding van deze wijziging geen extra actie ondernomen worden voor 
de screeningsprocedure.  
 
Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen 
betreffende het integraal waterbeleid dient het RUP  onderworpen te worden 
aan de watertoets.  
 
Het RUP werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de 
relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet 
integraal waterbeleid. In de toelichtingsnota werd een screening van het RUP 
ten aanzien van het watersysteem opgenomen. Hieruit blijkt dat door de 
verdere ontwikkeling de verharde oppervlakte zal toenemen. In het plangebied 
zijn er een aantal overstromingsgevoelige zones aangeduid. Er wordt 
voorgesteld om, indien bijkomende verharde oppervlakte voorzien wordt, het 
overtollige regenwater te laten infiltreren en gebruik te maken van (deels) 
waterdoorlatende verharding. Infiltratie is mogelijk gezien het hele gebied als 
infiltratiegevoelig werd aangegeven. Voor wat infiltratie betreft wordt rekening 
gehouden met de gewestelijke hemelwaterverordening. Er kan dan ook in alle 
redelijkheid worden geoordeeld het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nollekens’ 
verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijke effecten op de 
waterhuishouding zal veroorzaken. 
 
Op te heffen voorschriften: Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
d.d. 01.09.2009, wordt hieronder een limitatieve opgave gegeven van de 
voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en worden 
opgeheven. De volledige weergave van de stedenbouwkundige voorschriften 
is in bijlage 1 van de toelichtingsnota toegevoegd. 
 
Volgende voorschriften van het RUP Brecht Centrum “Herziening BPA 
centrum deel A, B, C en D”, goedgekeurd 5 april 2012, worden door de 
opmaak van het RUP opgeheven en dit voor de (delen van de) percelen die 
binnen het plangebied van het deelplan 1 gelegen zijn:  

� Gehanteerde begrippen  
� Algemene stedenbouwkundige voorschriften  
� Specifieke stedenbouwkundige voorschriften:  

o Artikel 1: zone voor centrumfuncties;  
o Artikel 2 zone voor een- en meergezinswoningen in vrijstaande 

halfopen en aaneengesloten bebouwing;  
o Artikel 3: zone voor een- en meergezinswoningen in vrijstaande en 

halfopen bebouwing;  
o Artikel 7: woonzone met parkkarakter;  
o Artikel 16: zone voor openbare wegenis;  
o Artikel 17: zone voor gemeenschapsvoorzieningen of openbaar nut  
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Volgende bepalingen uit de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 
Brecht Centrum “Herziening BPA centrum deel A, B, C en D”, goedgekeurd 5 
april 2012, worden door de opmaak van het RUP opgeheven en dit voor de 
(delen van de) percelen die binnen het plangebied van het deelplan 2 gelegen 
zijn:  

� Specifieke stedenbouwkundige voorschriften:  
o Artikel 1: zone voor centrumfuncties:  

- 1.2.5 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 1.2.6 Inrichting niet bebouwde ruimte;  

o Artikel 2: zone voor een- en meergezinswoningen in vrijstaande 
halfopen en aaneengesloten bebouwing:  

- 2.2.3 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 2.2.4 Inrichting niet bebouwde ruimte;  

o Artikel 3: zone voor een- en meergezinswoningen in vrijstaande en 
halfopen bebouwing:  

- 3.2.4 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 3.2.5 Inrichting niet bebouwde ruimte;  

o Artikel 4: zone voor vrijstaanden, halfopen en aaneengesloten 
eengezinswoningen:  

- 4.2.4 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 4.2.5 Inrichting niet bebouwde ruimte;  

o Artikel 5: zone voor vrijstaande, halfopen en aaneengesloten 
eengezinswoningen met sociaal karakter:  

- 5.2.3 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 5.2.4 Inrichting niet bebouwde ruimte;  
- 5.3 Sociale normen  

o Artikel 6: zone voor eengezinswoningen in vrijstaande en halfopen 
bebouwing:  

- 6.2.3 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 6.2.4 Inrichting niet bebouwde ruimte;  

o Artikel 8: woonzone met historische en/of esthetische waarde:  
- 8.2.2 Bijgebouwen en aanhorigheden;  

o Artikel 10: zone voor KMO:  
- 10.2.5 Inrichting niet bebouwde ruimte  
- 10.2.6 Parkeer- en fietsvoorzieningen  

o Artikel 17: zone voor gemeenschapsvoorziening of openbaar nut:  
- 17.2.3.4 Ontsluiting en parkeren  
- 17.2.3.5 Fasering  

 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen D. De Veuster. 
 
Het RUP Nollekens bestaat uit 2 luiken. Het eerste luik houdt een 
gedeeltelijke herziening in van het RUP voor Brecht- Centrum. Concreet wordt 
er op een aantal inbreidingsgebieden gefocust in het centrum van Brecht, 
gelet op nieuwe inzichten die zijn ontstaan. Daarbij staat kwaliteitsvol 
verdichten voorop, met kansen voor wonen, diensten, horeca en winkelen. Dit 
wordt gekoppeld aan een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met 
bijkomende doorsteken voor fietsers en voetgangers, een verbinding voor 
gemotoriseerd verkeer, groenvoorzieningen en parkeeraanbod. De totale 
oppervlakte van het plangebied is ongeveer 20.500 vierkante meter. 
 
We onderscheiden daarbij deelgebied 1: Dit wordt omschreven als de 
zogenaamde kop van het plein achter de kerk, beter bekend als het gebouw 
van De Kar vzw en het speelpleintje Schooldries. Gelet op de recente 
ontwikkelingen in de omgeving zoals de residentie St.-Joris en de vergunde 
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supermarkt aan de Nollekensweg, kan hier in de toekomst ook voorzien 
worden in een nieuwbouw, gekoppeld aan wonen. Dit betekent evenwel niet 
dat de bestaande functies hier moeten verdwijnen. 
 
Het deelgebied 2 is het binnengebied aan de Nollekensweg en de zone van 
de pastorie kent thans 3 zones: zone voor openbaar nut, woonzone met 
parkkaraker en centrumfuncties. Het RUP voorziet in een samenhangende 
visie voor dit geheel waarbij in het Noorderlijke deel meergezinswoningen in 
een groen kader kunnen komen, centraal de supermarkt in combinatie met 
woningen en parking en tegen de Lessiusstraat aan, in de zone voor de 
pastorie: handel of horeca of diensten gekoppeld aan woningen. Daarbij kan 
het bestaande gebouw behouden blijven, of in nieuwbouw voorzien worden 
onder voorwaarden. Een teruggetrokken voorgevelbouwlijn moet alleszins 
behouden blijven met het nodige groen in het straatbeeld. Vanuit het 
binnengebied grenzend aan de Nollekensweg, moet een nieuwe ontsluiting 
naar de Lessiusstraat worden gecreëerd voor gemotoriseerd verkeer en 
fietsers en voetgangers. Dit wordt ook de nieuwe hoofdontsluiting van het 
binnengebied. 
 
Het 3de deelgebied situeert zich tussen de Lessiusstraat, Schoolstraat en 
gemeenteplaats. Hier is het de bedoeling dat we evolueren naar een 
eenvormige ontwikkeling met één- en meergezinswoningen in halfopen en 
aaneengesloten bebouwing. Er dient ook een trage verbinding tussen de 
Lessiusstraat en de parking naast het oude gemeenteplaats aangelegd te 
worden. 
 
Het tweede luik van het RUP is een beperkte herziening van de voorschriften 
voor het RUP Brecht Centrum. Dit is het gevolg van een evaluatie, 
vergelijkbaar met datgene wat we hebben gedaan voor het RUP hoofdassen 
Sint-Job. En ook hier worden vooral de bepalingen rond bijgebouwen en 
verhardingen duidelijker gesteld. 
We verkregen eerder een vrijstelling van PLAN –Mer. De bevoegde 
adviesinstanties gaven hun adviezen zoals u kon lezen in de ontwerpnotulen. 
De Gecoro bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit in de zitting van 
29.10.2015. 
 
De  conclusie van de plenaire vergadering van 12.12.2015 was dat het 
dossier verder gezet kon worden. 
U hebt kunnen lezen dat het plangebied werd opgesplitst en dat het RUP 
Lange Pad later aan deze raad zal voorgelegd worden. 
 
Raadslid S. Deckers vraagt meer informatie over de zone ten noorden van de 
Lessiustraat. Er werd een hap uit de zone Nollekensweg-Lessiusstraat 
genomen. Hij verwijst hiermee naar de opmerkingen van de Gecoro. Moeten 
we eigenaars van percelen niet dezelfde mogelijkheid geven als andere 
eigenaars. De perceptie leeft dat het plan getekend is voor een bepaalde 
ontwikkelaar. 
 
Schepen D. De Veuster repliceert dat het nooit de bedoeling was om deel uit 
te maken van het binnengebied. De percelen zijn wel opgenomen voor 
centrumfuncties en dus zijn er ontwikkelingsmogelijkheden. Ook de 
Nollekensweg kan in bepaalde mate mee betrokken worden. Er is in het RUP 
Brecht Centrum geen verplichting tot detailhandel. Voor de percelen in het 
RUP Nollekens is het doel om de combinatie met detailhandel te maken. Dit 
gaat over de zone B. 
 
Raadslid S. Deckers vraagt of mensen niet dezelfde kansen moeten krijgen. 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat deze mensen de mogelijkheden 
hebben om ontwikkelingen te laten gebeuren. Je kan de contouren van Mer 
niet zomaar wijzigen. 
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Raadslid S. Vandeneijnde stelt dat in het RUP een supermarkt werd 
ingetekend. Maakt men zich dan geen zorgen over het verkeer terwijl het 
centrum net geluwd wordt en is er voldoende parking? Schepen D. De 
Veuster antwoordt dat deze supermarkt al vergund werd.  In het RUP is er 
mogelijkheid voor extra parking. 
 
Raadslid S. Vandeneijnde stelt dat het verkeer van en naar de parking toch 
ook drukte geeft. Schepen D. De Veuster antwoordt dat dit wel verkeer geeft, 
maar qua mobiliteit zal er wel minder zijn. Er blijft wel dynamiek van verkeer 
omwille van de winkels. 
 
Raadslid E. Peeters  vraagt of het gebouw van De Kar behouden blijft. 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat dit behouden kan blijven alsook het 
speelplein. Het RUP geeft mogelijkheid tot nieuwbouw in combinatie met 
wonen. Er is nog geen afstemming met De Kar omdat er nog geen plannen 
zijn. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat er kansen zijn om te gaan naar een 
kwalitatieve afwerking van de vier gevels. Dit geeft op termijn meer 
mogelijkheden, wie er ook over beslist in de toekomst. 
 
Raadslid B. Bellens vraagt hetzelfde over de oude pastorie. Wordt deze 
afgebroken? Schepen D. De Veuster antwoordt dat het niet afgebroken hoeft 
te worden of er kan een nieuwbouw komen. Er dient een kwalitatief ontwerp 
voorgelegd te worden. Er zijn andere gebouwen als alternatief zoals onder 
andere het politiegebouw dat vrijkomt na de verhuis van de politie. 
 
BESLUIT : Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van 
Assche P., Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., de 
Hoog K., Vandekeere T., Smouts L.: 18 stemmen voor 
Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De bruyn D.: 8 onthoudingen 
 
Art. 1 : Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nollekens’ wordt voorlopig vastgesteld 
door de gemeenteraad. 
 
Art. 2:  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht 
gegeven om, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een 
openbaar onderzoek te organiseren en na behandeling van eventuele 
bezwaren en opmerkingen door de Gecoro, het dossier voor definitieve 
vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. 
 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken. 
 
 
OCMW-voorzitter A. Van Dyck verlaat de zitting.  

 
07 Grondafstand Kerklei/ Kerkhofstraat  

 
 Historie k 

DHR. Bjorn Raats, wonende te Turnhoutsebaan 84  bus 1 te 2390 Malle 
vraagt vergunning voor bouwen van een eengezinswoning met carport en 
kappen van bomen in Kerkhofstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 200 X (deel) en (afd. 5) sectie A 200 C2 (deel).  
 
MARRELLE, gevestigd te Sint-Hathebrandstraat 11  te 2640 Mortsel vraagt 
vergunning voor bouwen van 11 appartementen met ondergrondse 
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parkeergarage en het slopen van bestaande woningen in Kerklei 15-17 en 
Kerkhofstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 200 X en (afd. 5) 
sectie A 200 C2. 
 
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet; 
 
Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996 en gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 
2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 
 
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de 
codex ruimtelijke ordening (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 
 
Motivering  
Momenteel lopen er 2 stedenbouwkundige aanvragen voor het bouwen van 
een meergezinswoning en eengezinswoning die grenzen aan de 
Kerkhofstraat. De huidige wegenis van het openbaar domein van de 
Kerkhofstraat aansluitend op de Kerklei is beperkt tot een gemiddelde breedte 
van  4m tot 5m. Op het grafische plan van het RUP Herziening dorpsassen 
van Sint-Job is de breedte van de openbare wegenis van de Kerkhofstraat 
ingetekend op een breedte van 10m. In het kader van beide 
stedenbouwkundige aanvragen wordt opgelegd dat het gedeelte van de 
openbare wegenis van de Kerkhofstraat dat momenteel in privé-eigendom is 
en volgens het geldende RUP ingekleurd is als openbare wegenis, kosteloos 
en zonder kosten overgedragen dient te worden aan de gemeente Brecht. Het 
betreft een totale oppervlakte van 236,41m², waarvan er 144,56m² wordt 
afgestaan grenzend aan het project Kerklei 15-17 (SV2015/312) en 91,85m² 
grenzend aan het project in de Kerkhofstraat ZN (SV2015/309).  
 
Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te 
nemen over de zaak van de wegen alvorens een beslissing genomen kan 
worden over de verkavelingsaanvraag;  
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de 
overdracht van gronden aan de gemeente echter een exclusieve bevoegdheid 
van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook voorgelegd te 
worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de 
grondafstanden; 
 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling; 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen D. De Veuster. Er zijn twee stedenbouwkundige aanvragen namelijk 
voor de Kerkhofstraat en de Kerlei. Het laatste gedeelte aan de Kerklei is nu 
maar 4 tot 5 meter breed. In het Rup hoofdassen wordt opgenomen dat de 
wegenis Kerkhofstraat 10 meter breed moet zijn. De overdracht zal kosteloos 
en zonder kosten zijn van de gronden gelegen in openbare wegenis. De 
grondafstand is 236,41 m². Voor het project grenzend aan de Kerklei is het 
144,56 vierkante meter en voor het project Kerkhofstraat gaat de 
grondafstand over 91,85 meter. Na de bouwwerkzaamheden is er een 
verbreding van de pijpekop. Er is dan een straatbeeld met 2 rijvakken en 
betere zichtbaarheid op het kruispunt Kerklei/Kerkhofstraat. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat in artikel 1 de tekst aangepast moet worden 
namelijk Marelle is gevestigd en niet wonende in de Sint-Hathebrandstraat 11  
te Mortsel. 
 
Ocmw-voorzitter A. Van Dyck neemt terug deel aan de  zitting. 
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BESLUIT: 26 stemmen voor  
 
Artikel 1 :  
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen 
langsheen de Kerkhofstraat van 144,56m² -kosteloos en zonder kosten - van 
de zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, zoals aangeduid op het 
inplantingsplan gevoegd bij de aanvraag MARRELLE, gevestigd te Sint-
Hathebrandstraat 11  te 2640 Mortsel voor bouwen van 11 appartementen 
met ondergrondse parkeergarage en het slopen van bestaande woningen in 
Kerklei 15-17 en Kerkhofstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 
200 X en (afd. 5) sectie A 200 C2. 
 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een  stedenbouwkundige 
vergunning wordt verleend.  
 
Artikel 2 :  
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen 
langsheen de Kerkhofstraat van 91,85m² -kosteloos en zonder kosten - van 
de zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, zoals aangeduid op het 
inplantingsplan gevoegd bij de aanvraag van Bjorn Raats, wonende te 
Turnhoutsebaan 84  bus 1 te 2390 Malle voor bouwen van een 
eengezinswoning met carport en kappen van bomen in Kerkhofstraat zn te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 200 X (deel) en (afd. 5) sectie A 200 
C2 (deel).  
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een stedenbouwkundige 
vergunning wordt verleend.  
 
Artikel 3 :  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken. 
 

 
08 Aanpassing Concessie sporthal De Ring  

 
 Beleids – en beheerscyclus  

Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een 
divers vrijetijdsaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en een 
aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: De gemeente stelt goede en aangepaste infrastructuur ter 
beschikking zodat Brechtenaren elkaar kunnen ontmoeten. 
Actie: De gemeente zorgt voor goede en aangepaste sportinfrastructuur voor 
zijn inwoners en sportverenigingen. 
 
Juridisch kader  
Gemeentedecreet, 15.07.2005 
 
Historiek  
 
Door het college van burgemeester en schepenen werd d.d. 12.10.2015 akte 
genomen van het schrijven van de huidige concessiehouder Emily Van Loon 
van de opzeg van de concessie-overeenkomst met de gemeente Brecht voor 
de sporthal ‘De Ring’.  
 
De lopende overeenkomst zal beëindigd worden op 30.06.2016. 
 
Adviezen  
De sportraad verleende d.d. 27.01.2016 een gunstig advies aan de 
aanpassingen in de concessieovereenkomst. 
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Het college van burgemeester en schepenen nam akte d.d. 1 februari 2016 
akte van de aangepaste concessieovereenkomst. 
 
Motivatie  
 
Passende lastvoorwaarden voor een concessieovereenkomst werden 
opgesteld om zo opnieuw een uitbating van de gemeentelijke sporthal te 
ontwikkelen. 
 
In overleg met de sportdienst, sportraad, de huidige concessiehouder en het 
college van burgemeester en schepenen worden een aantal aanpassingen 
voorgesteld aan de overeenkomst. Deze moeten moeten garant staan voor 
een vlotte uitbating van de sporthal. 
 
In de concessieovereenkomst werden tevens de nieuwe tarieven voor het 
gebruik van de zalen opgenomen. De laatste tariefwijziging werd goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen op 23.02.2009. 

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen D. De Veuster. Aan deze raad worden gewijzigde voorwaarden 
voorgelegd voor de concessie van gemeentelijke sporthal “De Ring”, met de 
bedoeling een nieuwe concessionaris aan te stellen met ingang van 
01.07.2016. De huidige uitbater zal de uitbating stopzetten met ingang van 
30.06.2016. Nadat dit bericht ons bereikte werd gestart met een aantal 
consultaties, zo werden de raad van bestuur van de sportraad, een aantal 
gebruikers en de huidige concessionaris geraadpleegd. Na beraadslaging in 
het College van burgemeester en schepenen kwam zo de aangepaste 
overeenkomst tot stand. 

In het dossier hebt u de huidige overeenkomst kunnen raadplegen, alsook de 
nieuwe en de daaruit voortvloeiende wijzigingen. Ik benadruk alvast twee 
voorname wijzigingen.  

De minimale concessieprijs stijgt van 1000€ naar 1500€ op maandbasis. Het 
gemeentebestuur zal evenwel voorzien in ondersteuning bij het onderhoud. 
Zo komt er een poetsfirma voor 2 u per dag, voor 6 dagen per week, 
gedurende 48 weken per jaar. De nieuwe uitbater zal dus minder worden 
belast door het onderhoud en krijgt hij meer tijd voor de horecazaak en andere 
taken. De afgelopen periode verliep het onderhoud goed, maar wanneer we 
terugblikken op 20 jaar uitbating van de sporthal is dit meermaals een pijnpunt 
geweest. En in het belang van onze verenigingen en alle betrokkenen bij de 
sporthal willen we hiervoor een duurzame oplossing. 

De vergoedingen voor het gebruik van de sporthal worden in de 
concessieovereenkomst vermeld, zowel voor Brechtse- als niet Brechtse 
verenigingen. Dit verhoogt de transparantie. De tarieven werden de laatste 
maal aangepast in 2009. We maken ook van de gelegenheid gebruik om te 
komen tot een nieuw tariefsysteem, waarbij we het systeem van piek- en 
daluren vervangen door een doelgroepensysteem en een 
hoeveelheidskorting. Uit onderzoek van ISB blijkt dat het huidige systeem nog 
maar weinig wordt toegepast, ook zijn onze daluren soms van toepassing op 
piekmomenten in de sporthal. Enkele tarieven waren ook niet meer realistisch 
zoals 3,60€ voor 1/3 sporthalgebruik, waarbij dan wel heel de zaal wordt 
verwarmd en grotendeels verlicht en gebruik van de douches is inbegrepen… 

In de toekomst willen we opteren voor een nieuw basistarief voor erkende 
Brechtse verenigingen, waarbij korting wordt gegeven voor Brechtse 
verenigingen met bijzondere doelgroepen (jeugd, ouderen, G-werking) en 
Brechtse verenigingen die de zaal regelmatig gebruiken. We zien dat hoe 
langer hoe meer gemeenten overstappen naar dergelijk systeem. 
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Tevens kan dit ook bijdragen aan een verhoging van de sportparticipatie voor 
de doelgroepen, zoals vermeld in ons meerjarenplan. Voor het eerst worden 
tevens de tarieven voor niet-Brechtse verenigingen vastgelegd. 

Voor de gebruikers zijn er beperkte tariefstijgingen en dalingen. Globaal 
gezien stijgen de inkomsten voor de concessionaris, wat grotendeels de 
hogere concessieprijs compenseert. De gemeente levert dan weer een extra 
inspanning voor het onderhoud, wat de concessionaris en onze verenigingen 
ten goede zal komen. De sportraad gaf in de zitting van 27 januari unaniem 
positief advies.  

De datum voor het ontvangen van de biedingen wordt voorgesteld op 29 
maart om 10.00 uur. Dit zal ook aan de tekst worden toegevoegd. 
 
Raadslid J. Slegers vraagt naar de reden van stopzetting van de huidige 
concessionaris. Schepen D. De Veuster repliceert dat rendabiliteit geen reden 
is en dat men er begrip voor heeft dat zij andere uitdagingen aangaat na het 
behalen van een masterdiploma. 
 
Raadslid J. Slegers stelt dat de wijzigingen als positief ervaren worden onder 
andere de onderhoudskosten en ook de tussenkomst van de gemeente bij 
grote herstellingen. Er zijn echter bedenkingen bij de maandprijs die van 1000 
euro op 1500 euro wordt gebracht. Is dit de juiste manier om een 
concessionaris te vinden die dit haalbaar vindt? Is het niet belangrijker om een 
businessplan voor te laten leggen waaruit haalbaarheid blijkt voor hem of 
haar. Is dit wel de juiste basis? 
 
Raadslid S. Deckers verlaat de zitting. 
 
Schepen D. De Veuster verwijst naar eerdere discussies hierover. De 
gemeente mag geld vragen voor gebruik van het gebouw. De huidige uitbater 
laat weten dat het een rendabele zaak is. Bovendien is er extra ondersteuning 
voor poetsen en de grote hoeveelheid panelen zonnepanelen op het dak. Dat 
is een voordeel voor de uitbater. Hij gelooft in de continuïteit voor de 
sportclubs na juni. 
 
Raadslid D. De bruyn verlaat de zitting. 
 
Raadslid J. Slegers stelt dat de voorkeur wordt gegeven aan het behoud van 
1000 euro en het voorleggen van een businessplan. Het is prettig voor de 
gemeente en de verenigingen om te zien dat er iemand echt staat. 
 
Raadslid S. Deckers neemt terug deel aan de zitting . 
 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat de gemeente extra inspanning levert in 
verband met het onderhoud. De inkomsten worden dus terug geïnvesteerd. 
De gemeente ziet er ook graag ontvangsten tegenover staan. 
 
Raadslid J. Slegers meent dat het verschil tussen 1000 en 1500 euro te groot 
is. Men had dit beter in het midden gehouden. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt voor om het financiële verhaal uit een andere 
hoek te bekijken. Nu heeft men 12.000 euro aan vergoeding. De gemeente zal 
nu de poetskost op zich nemen. Voor twee uren op zes dagen voor 48 weken 
zou dit ongeveer komen op 20.000 euro inclusief BTW. In het nieuwe systeem 
zou de gemeente 18.000 euro aan vergoeding innen. Als men dit plaatst in 
positie van de concessiehouder die moet zorgen voor poetswerk, zou dat 
komen op 25 euro per dag.  
 



20 
 

Het kost eigenlijk een pak meer, zeker meer dan 500 euro en daarom is men 
gebaat om 500 euro meer te betalen aan vergoeding. 
 
Raadslid D. De bruyn neemt terug deel aan de zittin g. 
 
Schepen D. De Veuster stelt dat er nog voordeel is van de aangepaste 
tarieven. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van 
Assche P., Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., de 
Hoog K., Vandekeere T., Smouts L.,: 18 stemmen voor 
Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De bruyn D.: 8 onthoudingen 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de aangepaste lastvoorwaarden voor de 
concessieovereenkomst voor de uitbating van de gemeentelijke sporthal De 
Ring, Ambachtslaan te Brecht. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de sportdienst. 
 

 
09 Integan - Raad van bestuur - aanstelling afgevaardigde  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
Decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001 
 
Historiek  
De gemeente Brecht is deelnemende gemeente van de ov Integan. 
 
Motivatie  
 
Artikel 14 van de statuten van Integan bepaalt dat de raad van bestuur 
bestaat uit 10 bestuurders samengesteld als volgt: Regio Centrum wordt 
bestuurd door 5 bestuurders, regio Noord wordt vertegenwoordigd door 3 
bestuurders en regio Zuid wordt bestuurd door 2 bestuurders. 
 
De regio Noord bestaat uit de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, 
Schilde, Schoten en Wijnegem. 
 
Door de gemeenteraad d.d. 14 februari 2013 werd schepen W. Van 
Puymbroeck voorgedragen als afgevaardigde van de gemeente Brecht voor 
de raad van bestuur. 
 
De Heer Dirk Konings, schepen van Essen, werd d.d. 20 maart 2013 
aangesteld als bestuurder bij Integan. De heer Dirk Konings doet nu afstand 
van zijn mandaat. 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kandidaturen in te dienen voor 
de afvaardiging in de raad van bestuur van Integan. Deze kandidaturen 
moesten ten laatste ingediend worden op 9 februari 2016 bij de 
gemeentesecretaris. 
 
Enkel schepen W. Van Puymbroeck heeft een kandidatuur ingediend voor 
deze afvaardiging 
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Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Besluit:  Bij geheime stemming: W. Van Puymbroeck 
15 stemmen voor 
1 stem tegen 
10 onthoudingen  
 
Schepen P. Schrijvers verlaat de zitting. 
 
Artikel 1  
De heer W. Van Puymbroeck wordt voorgedragen voor het mandaat van 
bestuurder bij Integan als vertegenwoordiger voor de regio Noord in 
vervanging van de heer Dirk Konings, schepen te Essen en dit voor de 
periode vanaf 2016 tot en met het einde van de huidige legislatuur. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Walter Van Puymbroeck 
en Integan. 
 
 
Schepen P. Schrijvers neemt terug deel aan de zitti ng. 
 
Schepen K. Kenis en raadslid M. Bresseleers verlate n de zitting. 
 

 
10 Beheersovereenkomst Gemeente - OCMW met betrekking tot gelijktijdig 

uitoefenen van de functie van financieel beheerder 
 Schepen K. Kenis ne emt terug deel aan de zitting.  

 
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de 
artikelen 76 en 271 
Het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra van maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 75 en 271 
 
Historiek  
Het college van burgemeester en schepenen heeft op datum van 28 
december 2015 besloten dat het ambt van financieel beheerder bij het 
gemeentebestuur niet vacant wordt verklaard, maar zal ingevuld worden door 
de financieel beheerder van het ocmw. 
 
De gemeente en OCMW moeten hiervoor een beheersovereenkomst afsluiten 
over de samenwerking inzake het gelijktijdig uitoefenen van de ambten van 
gemeentelijk financieel beheerder en OCMW -financieel beheerder. 
 
Advies  
Op 24 december 2015 gaf de financieel beheerder van het OCMW, de heer 
Wilfried Symens, akkoord om eveneens het ambt van gemeentelijk financieel 
beheerder op te nemen. 
 
Tijdens het overlegcomité d.d. 29.01.2016 werd een gunstig advies verleend 
over de beheersovereenkomst. 
 
De beheersovereenkomst zal geagendeerd worden op de ocmw-raad d.d. 16 
februari 2016. 
 
 
 
 



22 
 

Motivatie  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen besluit de 
gemeenteraad tot al of niet goedkeuren van het voorliggende ontwerp 
beheersovereenkomst. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. Het is het spiegelbeeld van de tekst van de functie van 
secretaris, maar nu vanuit het OCMW in de omgekeerde beweging voor 
financieel beheerder vanaf 1 september 2016. 
 
Raadslid M. Bresseleers neemt terug deel aan de zit ting. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat het ook gaat met een weddetoeslag van 30% 
op de wedde van financieel beheerder van het ocmw. 
 
Raadslid E. Peeters verwijst naar artikel 76 § 3 van het gemeentedecreet. Er 
is een voorwaarde van volstrekte meerderheid van de stemmen in de raad 
voor maatschappelijk welzijn voor deze beslissing nodig. Daarom zal N-VA 
zich onthouden. 
 
Besluit : Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van 
Assche P., Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., de 
Hoog K., Vandekeere T., Smouts L.: 18 stemmen voor 
Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De bruyn D.: 8 onthoudingen 
  
Artikel 1  
Gemeente en OCMW van Brecht komen overeen dat het gemeentebestuur 
vanaf 1 september 2016 en voor onbepaalde duur beroep doet op de 
financieel beheerder van het OCMW voor de invulling van het ambt van 
gemeentelijk financieel beheerder. 
Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking op dit vlak te regelen 
tussen de gemeente en het OCMW. 
 
Artikel 2  
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 september 2016 en wordt 
aangegaan voor onbepaalde duur. 
Partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen via aangetekend 
schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. De 
termijn vangt aan op de eerste van de maand volgend op de maand waarin 
het aangetekend schrijven werd ontvangen. Het aangetekend schrijven wordt 
geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na de datum van verzending. 
 
Artikel 3  
De financieel beheerder garandeert voldoende aanwezigheid in beide 
besturen zodat hij in staat is zich in te leven in de cultuur en de structuren 
ervan en voldoende bereikbaar is als aanspreekpunt voor het personeel en de 
burger. De financieel beheerder gaat pragmatisch met de tijdsverdeling om, 
naargelang de behoefte van respectieve besturen. 
De financieel beheerder houdt bij de invulling van zijn taak rekening met de 
belangen van beide besturen. 
 
Artikel 4  
Het OCMW blijft de juridische werkgever van de financieel beheerder en 
oefent het werkgeversgezag over hem uit, rekening houdend met eventuele 
opmerkingen van de gemeente.  
De rechtspositieregeling van het OCMW blijft van toepassing op de financieel 
beheerder. 
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Artikel 5  
Het loon van de financieel beheerder wordt uitbetaald voor het OCMW met 
inbegrip  van het salarissupplement van 30% van de totale loonkost. 
 
Artikel 6  
Behoudend andersluidende overeenkomst tussen gemeente en OCMW, 
verbindt de gemeente zich ertoe de nodige werkingsmiddelen ter beschikking 
te stellen van de financieel beheerder.  
 
Uitzondering hierop zijn de softwarepakketten die worden aangewend ten 
behoeve van de diensten, die eigen zijn aan het OCMW of gemeente. Hiervan 
wordt de kost door de gemeente of het OCMW zelf gedragen. 
 
Artikel 7 : 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan dhr. Wilfried Symens, 
het ocmw en de personeelsdienst. 

 
 
11 Voorstel onderzoek naar conformiteit Brechtse verke ersdrempels -  

P. Van Assche 
 

 Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
 
Motivatie  
Door raadslid P. Van Assche wordt een voorstel ingediend over ‘Onderzoek 
naar conformiteit Brechtse verkeersdrempels.’ 
Hij verwijst naar een krantenartikel. Volgens de mobiliteitsorganisatie Touring 
“weten veel Gemeentebesturen en wegbeheerders dat veel 
snelheidsremmers niet reglementair liggen, maar is er vaak geen geld om ze 
opnieuw aan te leggen.” 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160203_02106931 
 
Brecht is geen uitzondering op de conclusie van Touring wordt door bronnen 
in Brecht bevestigd. 
 
Indien het artikel in de krant correct is, zouden volgende regels van 
toepassing zijn: 
“De wetgeving heeft enkel betrekking op zones 30 om de snelheidsbeperking 
af te dwingen. Op wegen waar 50 of 70 mag gereden worden, zijn ze dus 
verboden. 
 
Drempels, zo staat er, mogen maximum 12 centimeter hoog zijn. De lengte 
(plat vlak) mag 4 tot 4,8 meter zijn en de hellingsgraad mag maximum 14 
procent bedragen. Rijbaankussens moeten minimum 1,75 meter en maximum 
1,90 meter breed zijn met een helling van 45 tot 50 centimeter.” 
Indien drempels op het grondgebied van onze gemeente niet reglementair 
zouden zijn, bestaat de kans dat de gemeente aansprakelijk zou gesteld 
worden bij eventuele schade aan een voertuig. 
Bovendien komt zulke situatie niet overeen met de door de gemeente zelf 
uitgestippelde beleidsdoelstelling: “Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de 
verschillende weggebruikers het uitgebreide Brechtse wegennet optimaal en 
veilig kunnen gebruiken.”  
 
Zaak is te weten of er zich verkeersdrempels op ons grondgebied bevinden 
die niet conform de geldende reglementering zijn. We verwijzen bij wijze van 
voorbeeld naar de Kleine Kasteeltjesweg. 
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Tenzij het bestuur die vraag reeds zou kunnen beantwoorden, verzoeken we 
deze kwestie te onderzoeken. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt voor dat de gemeente Brecht onderzoekt of er 
zich op haar grondgebied verkeersdrempels bevinden die niet aan de actueel 
geldende reglementering voldoen en dat het resultaat van dat onderzoek 
meegedeeld wordt aan de gemeenteraad. 
 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat het college van burgemeester en 
schepenen– wat het grondgebied van de gemeente Brecht betreft – geen 
weet heeft van verhoogde inrichtingen op de weg, hetzij dus ofwel 
verkeersdrempels, ofwel verkeersplateaus – die niet zouden beantwoorden 
aan de technische voorwaarden, zoals beschreven in de bijlagen nummers 1 
en 2 bij het koninklijk besluit van 9 oktober 1998, zoals gewijzigd, tot bepaling 
van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare 
weg, bestemd om de maximumsnelheid te beperken tot 30 km per uur en van 
de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. 
 
Onze gemeentelijke wegendienst tracht trouwens steeds de wettelijke 
voorschriften na te leven en ook de ontwerpers-studieburelen, respectievelijk 
de aannemers van openbare werken leven de regelgeving na. 
In deze context zou het dan ook zeer onzinnig zijn om een dergelijk 
onderzoek, dat niet gratis uitgevoerd wordt, te bevelen. 
 
Voor zover ons bekend, is er bij Touring trouwens nooit een klacht omtrent 
een situatie op het grondgebied van de gemeente Brecht toegekomen. 
Het citaat dat het raadslid haalt uit het persartikel, dat hij in zijn voorstel 
citeert, is trouwens inhoudelijk zonder meer als onjuist te bestempelen. Het is 
immers helemaal niet zo dat verkeersdrempels en plateaus niet zouden 
mogen aangelegd worden op wegen waar 50 of 70 km per uur gereden wordt. 
 
Raadslid S. Vandeneijnde verlaat de zitting. 
 
Het tegendeel is zelfs waar. 
 
We zijn zo vrij om te verwijzen naar artikel 2 van het geciteerde koninklijk 
besluit, dat stelt: 
“De in artikel 1 voorziene verhoogde inrichtingen mogen slechts worden 
aangelegd op openbare wegen die voldoen aan alle volgende vereisten 
samen: 
1° gelegen zijn: 
-hetzij binnen een bebouwde kom in de zin van artikel 2.12 van hetzelfde 
besluit; 
-hetzij buiten een bebouwde kom op plaatsen waar zich woningen of door het 
publiek bezochte gebouwen bevinden, of op plaatsen waar gewoonlijk veel 
voetgangers of fietsers komen, op voorwaarde dat er een snelheidsbeperking 
van toepassing is van 50km/u. …” 
 
Het is dus juist andersom dan datgene wat nu in de pers verscheen. 
Bovendien laat de indiener van het voorstel ten onrechte uitschijnen dat indien 
een drempel of een plateau niet overeenkomstig de technische voorschriften 
zou aangelegd zijn, de aansprakelijkheid van het gemeentebestuur zou 
betrokken zijn, indien er zich schade aan het voertuig zou voordoen. Naar 
Belgisch recht is dit onjuist. 
 
Immers, in ons land wordt de zogenaamde equivalentieleer toegepast, wat – 
beknopt – wil zeggen dat, wanneer verschillende fouten aanleiding hebben 
gegeven tot één en dezelfde schade, er met elke fout rekening gehouden 
wordt zonder de welke de schade, zoals deze zich in werkelijkheid heeft 
voorgedaan, zich niet zou hebben voorgedaan. 
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Het is dus perfect mogelijk dat de rechter van oordeel is dat een niet conforme 
drempel of plateau niet heeft bijgedragen aan de schade, doch dat de schade 
aan een voertuig enkel en alleen te wijten valt aan de onaangepaste snelheid 
van de bestuurder of aan de te zware belading van het voertuig in kwestie.  
In die volledige context stelt de bestuursmeerderheid aan de raad voor om het 
voorstel niet goed te keuren. 
 
Raadslid S. Vandeneijnde neemt terug deel aan de zi tting. 
 
Raadslid B. Van Riel verlaat de zitting. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat de burgemeester iets niet gehoord heeft of 
niet heeft willen horen namelijk ‘kunnen’ aanleiding geven tot een 
rechtsvordering. Hij stelt dat er precedenten zijn en de rechter zou dus anders 
kunnen oordelen. De gemeente stelt zich dus open voor rechtsvorderingen. 
Het gemeentebestuur weigert om de redelijkheid te laten zegevieren. Men 
heeft alleen een meter nodig. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat de bijlagen gaan over sinus en cosinus en dat 
je er met een meter alleen niet komt. 
 
Raadslid B. Van Riel neemt terug deel aan de zittin g. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt om een deurwaarder te vorderen om tegen 30 
kilometer per uur over de drempel van de Kleine Kasteeltjesweg te rijden en 
de rechtsvordering bij schade over te maken. 
 
De burgemeester repliceert dat dit mag gebeuren en legt het voorstel ter 
stemming voor. 
 
Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen voor 
Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., 
Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., Vandekeere T., Smouts L.:  15 stemmen tegen 
Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S.,  De bruyn D. : 8 onthoudingen 
 
Schepen L. Torfs verlaat de zitting. 
 

 
12 Interpellatie met betrekking tot de kostprijs voor de afstelling van 

verkeerslichten - P. Van Assche 
 

 Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
 
Motivatie  
Raadslid P. van Assche interpelleert met betrekking tot de kostprijs voor de 
afstelling van verkeerslichten. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat deze interpellatie werd ingediend met doel 
om discussie te voeren. Minister Galant stelt hetzelfde voor om te komen tot 
minder ongevallen. Vermijden dat rechts afslaan slachtoffers maakt.  
 
Schepen L. Torfs neemt terug deel aan de zitting. 
 
Ook BIVV is deze mening toegedaan. De gemeentelijke opzichters dragen wel 
bij aan veiligheid, maar de afstelling van de lichten is veel veiliger. 
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Zou het niet nuttig zijn, alleszins bij de aanleg van nieuwe verkavelingen in de 
lastvoorwaarden te integreren dat de programmatie van de openbare 
verlichting -en van de verkeerslichten- door de gemeente zelf en zo mogelijk 
van op afstand bediend moet kunnen worden en dat de geplaatste 
infrastructuur aan die voorwaarden moet voldoen ?  
 
Wat bestaande lussen betreft, is het onbetaalbaar alle werken ineens uit te 
voeren. In eerste instantie zouden we deze aanpassing bijvoorbeeld kunnen 
laten uitvoeren naar aanleiding van het periodiek onderhoud van de 
verlichting. 
 
Met betrekking tot verkeerslichten is de investering, door het geringe aantal 
punten, mogelijk wel budgettair haalbaar. 
 
In een aangetekend schrijven d.d. 29 oktober 2013 van het AWV aan de 
gemeente, vinden we een vorderingsstaat tbv 494,76 € ten voordele van 
Siemens AG met betrekking tot de verkeerslichten aan het kruispunt N 115 
Eikenlei – Sluisvijfbaan. 
 
In de bundel vinden we een forfaitaire verplaatsingskost van 141,37 € en een 
aanpassing aan de programmatie tbv 274,62-€. (Een verschil van 78,77-€ ?). 
 
We koppelen terug naar wat Schepen Schrijvers ons tijdens de zitting van 
december naar aanleiding van ons voorstel tot aanpassing van de brandduur 
van de openbare verlichting meedeelde. 
Elke wijziging van de programmatie dient om technische redenen aan ieder 
verlichtingspunt afzonderlijk uitgevoerd te worden. Wat natuurlijk de extreem 
hoge kostprijs van iedere aanpassing verklaart. 
 
Schepen P. Schrijvers antwoordt dat de interpellatie anders is dan degene die 
initieel werd overgemaakt.  
 
Uw interpellatie, zoals ik ze mocht ontvangen, gaat eigenlijk over de kostprijs 
voor de afstelling van verkeerslichten maar u haalt dan ook de kwestie 
openbare verlichting aan wat toch wel twee verschillende zaken zijn. 
 
Algemeen over uw suggestie om de verkeerslichten in onze gemeente door 
de gemeente zelf te laten bedienen, en liefst op afstand, daar hou ik 
persoonlijk ook afstand van.  Het merendeel van de verkeerslichten, met hier 
en daar een uitzondering, bevinden zich op de gewestwegen doorheen 
Brecht. Ik denk dat het dan ook verstandig is om deze onder de bevoegdheid 
te laten van AWV. Ik kan mij niet van de mening ontdoen al zouden we 
bijvoorbeeld vragen aan de NMBS of we de lichten van het station ook niet 
zelf mogen bedienen om een trein ofwel langer in het station te houden of 
vroeger te laten vertrekken om sneller in Antwerpen te zijn. Dit kan niet de 
bedoeling zijn.  Ik denk dat wanneer we een aanpassing willen doen aan 
verkeerslichten dat we dat binnen het bestuur bespreken en dan doorgeven 
aan AWV, waarbij zij dan al dan niet de op onze vraag ingaan. 
 
U heeft in een aangetekend schrijven van AWV aan de gemeente een 
vorderingsstaat terug gevonden mbt de verkeerslichten aan het kruispunt 
N115 Eikenlei-Sluisvijfbaan voor de aanpassing van het regime.  Een 
vorderingsstaat voor een bedrag van 494,76€ terwijl er in de bundel, zoals u 
het omschrijft, een forfaitaire verplaatsingskost van 141,37€ en een 
aanpassing aan de programmatie van 274,62€ wat een totaal is van 415,99€. 
Een verschil van 78,77€. 
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Op de 415,99€ is destijds een prijsherziening gebeurd volgens een 
prijsherzieningsformule (wat te maken heeft met het geven van een prijs op 
een bepaald moment en het effectief uitvoeren van de opdracht), dus een 
prijsherzieningsformule die rekening houdt met de schommelingen van de 
lonen, sociale lasten, verzekeringen en materialen, geregeld via het 
standaardbestek 240. 
De herziening bedraagt deze 78,77 € waardoor eigenlijk de opdracht zoals u 
het heeft terug gevonden 494,76 € bedroeg. 
 
Betreffende de openbare verlichting: Uw vraag op de gemeenteraad in 
december was om af te stappen van het masterplan en het gekozen regime 
daaruitvolgende om in de wintermaanden toch de verlichting aan te laten. Men 
heeft toen geantwoord dat dat technisch mogelijk zou zijn maar de tijdspanne 
te kort was om dat alsnog te realiseren. Alsook werd er door mij toen gezegd 
dat dat niet altijd zo eenvoudig is omdat verlichtingspalen manueel ter plaatste 
dienden aangepast te worden en dat dit geld extra geld kost.  
 
Om terug te komen of het aanpassen van brandregimes technisch van op 
afstand gestuurd kan worden, dit klopt. We moeten dan wel een onderscheid 
maken tussen de openbare verlichting die is aangesloten op het OV net 
(Openbare Verlichtingsnet) en de openbare verlichting aangesloten op de LS 
kabel. 
 
De lichtpunten aangesloten op de LS kabel (dit is eigenlijk de historische 
EBES situatie) die hebben allemaal een ontvangsttoestel in de paal zelf zitten 
en zijn dus allemaal manueel ter plaatste te configureren. Prijs voor zo een 
aanpassing 30€ per paal. 
 
Eandis is ondertussen al geruime tijd bezig met overal (op het volledige 
Eandis werkgebied) de LS kabels te vervangen door hun OV kabels waarbij 
het mogelijk is zelf van op afstand sturing te doen. Het vernieuwen van deze 
leidingen is ten koste van Eandis. 
 
Men noemt dit bij Eandis de CAB ofwel de Centrale Afstandbediening. 
 
Die sturingen bevinden zich in de Transformator stations die de 
binnenkomende 70/150kV omzetten naar MS-15kV om verder in de 
distributiecabines te worden omgezet naar het OV net-230V of de oude 
situatie volgt van de LS. 
 
Concreet in cijfers betekent dat vandaag de dag dat 26% van onze openbare 
verlichting nog op de LS zit met telkens een ontvangsttoestel en 74% 
ondertussen is aangesloten op het OV net waarbij het mogelijk is deze te 
sturen. 
 
Eandis doet hier een enorme inspanning om meer en meer te gaan naar een 
intelligent centraal management systeem voor openbare verlichting. 
 
Om te besluiten wil ik meegeven dat Eandis uiteraard bij elke nieuwe 
verkaveling de openbare verlichting aansluit op het, zeg maar, bestuurbare 
OV net. Wel in dat opzicht dat ook die lichten ingesteld worden op het 
gekozen brandregime uit het Masterplan Openbare verlichting, met name 
D23H6. Doven 23uur, ontsteken 6uur, met uitzondering van de lichtpunten die 
heel de nacht blijven branden. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat men bijvoorbeeld zou kunnen denken aan 
intelligente lichten zoals in Nederland bijvoorbeeld aan de Hofstraat. Zelfs om 
2 uur ’s nachts kan je er lang staan. 
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Schepen P. Schrijvers antwoordt dat dit dus losstaat van de vraag of wij dit 
moeten trekken. We moeten Eandis werk laten doen en nadenken over de 
mogelijkheden zonder dit in eigen beheer te nemen. 

 
13 Interpellatie invoering DIFTAR voor restafval - P. Van Assche  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
 
Motivatie  
Raadslid P. Van Assche interpelleert met betrekking tot de invoering van 
DIFTAR voor restafval. Hij stelt dat de interpellatie tot doel heeft om een debat 
te openen. 
 
In het januari-nummer van Brechts Nieuws lezen we dat de invoering van het 
DIFTAR-systeem voor restafval (“de grijze zak”), voorzien is voor 1 januari 
2017. 
De invoering van DIFTAR kadert in het algemeen principe “de vervuiler 
betaalt”. We stellen ons de vraag of dit geen ‘overkill’ is. Dat het principe “de 
vervuiler betaalt” toegepast wordt op het storten van afval waar de “vervuiler” 
een keuzemogelijkheid heeft (composteren bv), lijkt ons te verantwoorden. 
Maar dit principe toepassen op de restfractie, waar de “vervuiler” de facto 
geen keuze heeft, vinden wij overdreven. 
Want goedkoper zal het er met DIFTAR in de praktijk van alle dagen niet op 
worden. Kort gesteld zal dit uitdraaien op een platte prijsverhoging. Misschien 
kan ook een chip op een WC-pot geplaatst worden zodat dit ook gewogen kan 
worden. 
Raadslid P. Van Assche oppert de suggestie om aan IVEKA mee te delen dat 
de gemeente Brecht niet in het DIFTAR-systeem voor restafval stapt. 
Schepen L. Torfs repliceert dat Iveka voor sommige gemeenten het 
distributienet voor elektriciteit en aardgas beheert, bouwt en onderhoudt en 
heeft weinig te maken met ophaling van afval, maar ik denk dat u eigenlijk de 
Intercommunale Igean bedoelt. 

 
U stelt dat de burger de mogelijkheid heeft om voor het ophalen van het 
groenafval, met andere woorden GFT+ te kiezen tussen het betalend ophalen 
of een alternatief bijvoorbeeld zelf composteren. 
En dat men bij de invoering van diftar voor restafval geen keuze heeft… 
Nu, het is juist door het invoeren van het diftar-systeem dat de afvalberg kan 
verkleind worden.  Het principe “de vervuiler betaalt” is dus meer dan in het 
verleden de basis om dit doel te bereiken.  Als we dit principe consequent 
willen toepassen, heeft dit de invoering van het diftar-systeem voor de 
verzameling van de verschillende afvalfracties tot gevolg. 
En het is ook niet meer dan logisch dat er juist voor niet-recupereerbare 
afvalstoffen, zoals restafval, een hoger tarief betaald moet worden dan voor 
recupereerbare afvalstoffen zoals GFT+. 
Hoe meer afval men dus voorkomt, hoe minder men betaalt.  De “vervuiler” 
heeft er dus alle baat bij om “milieubewust” aan te kopen, zoveel mogelijk 
afval te voorkomen of te hergebruiken. 
Als consument kunnen we via ons aankoopgedrag de bedrijven en de 
distributiesector dwingen om aandacht te hebben voor duurzame producten.  
Als we als consument kiezen voor een duurzamere levensstijl, zullen de 
producenten en de distributiesector hierop inspelen. 
Ik geef hier maar enkele voorbeelden mee: 
- het aankopen van bulkprodukten in plaats van individueel verpakte goederen 
- het gebruiken van herbruikbare katoenen zakjes welke een zeer handige 
hulp zijn om je groenten en fruit te wegen i.p.v. plastieken zakjes te gebruiken 
- de aanschaf van herbruikbare luiers 
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enz. 
Met andere woorden het invoeren van diftar voor het restafval kan enkel maar 
toegejuicht worden, al is het maar om de burgers er toe aan te zetten om 
“milieubewust” aan te kopen en herbruikbare of te composteren materialen 
niet bij het restafval te doen belanden. 
In het college van 18/11/2013 werd er trouwens reeds een principiële 
goedkeuring verleend om in de loop van deze legislatuur het diftar-systeem 
voor restafval in te voeren.  In de loop van de maand maart is er een overleg 
gepland tussen Igean en de gemeente om de tarieven, de communicatie en 
andere praktische zaken af te spreken.  Nadien wordt dit aan de 
gemeenteraad voorgelegd.  
Het is dan ook wat voorbarig om nu al te spreken over een prijsverhoging.  In 
één van de komende gemeenteraden zal er dus worden op teruggekomen, 
aangezien de invoering van diftar voor restafval en de tarieven nog door de 
gemeenteraad moeten bevestigd worden. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat men zich kan verwachten aan een vraag 
over toename van sluikstort in 2017. Men is dankbaar voor het antwoord. De 
schepen stelt milieu centraal en onze fractie de mensen. 
 
Schepen L. Torfs vermeldt de vergelijking met de gemeenten waar men diftar 
heeft ingevoerd. Er was geen toename van de sluikstort. 

 
14 Vraag stand van zaken opvang vluchtelingen - E. Peeters  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
 
Motivatie  
Door raadslid E. Peeters wordt een vraag gesteld over de stand van zaken 
over de opvang van vluchtelingen.  
 
Het spreidingsplan van de federale regering voor de vluchtelingen is gekend 
en de gemeenten zijn bezig met de uitvoering hiervan. Naar aanleiding van de 
informatie en gesprekken in de OCMW-raad, hebben we vanuit onze 
gemeenteraadsfractie ook een aantal vragen: 
Ten eerste stelt raadslid E. Peeters de vraag welke opvangmaatregelen onze 
gemeente heeft genomen en/of moeten nemen ten gevolge van het 
spreidingsplan? 
- Hoeveel vluchtelingen worden er momenteel opgevangen en op welke 
locaties? 
- Wat is de samenstelling van de opgevangen vluchtelingen, qua 
gezinssituatie, leeftijd…? 
- Is er nog opvangcapaciteit beschikbaar? 
- Heeft de extra opvang een impact op de inzet en capaciteit van personeel? 
Ten tweede vraagt E. Peeters of er in Brecht cursussen aangeboden worden 
aan de vluchtelingen? 
 
Tot slot vraagt E. Peeters of er problemen vastgesteld zijn met de 
opgevangen vluchtelingen?  
 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat op 1 augustus 2015 het OCMW binnen 
het “LOI” (“Lokaal OpvangInitiatief”) 35 opvangplaatsen had. Op dit ogenblik is 
dit gestegen naar 48 plaatsen (en 1 uitbreiding in aanvraag). Dit wil zeggen 
dat we op dit ogenblik terug op hetzelfde niveau zitten van enkele jaren terug, 
dit tot op het ogenblik dat de regering in het recente verleden het LOI 
ingekrompen heeft. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat 48 personen (en 1 in uitbreiding); de 
plaatsen concentreren zich vooral in Sint-Lenaarts en Brecht. De 
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deelgemeente Sint-Job is bewust niet gekozen omwille van de afstand in 
begeleiding (wekelijkse huisbezoeken,...); de adressen worden, gelet op de 
regelgeving inzake de bescherming van de privacy en de persoonlijke 
levenssfeer niet bekend gemaakt. 
 

De samenstelling van de groep der opgevangen vluchteling wijzigt 
vanzelfsprekend sterkt; de stand van de effectieve bezetting is per 09 februari 
2016 als volgt: 

0 jaar - 3 jaar: 2 

3 jaar - 6 jaar:  2 

6 jaar - 12 jaar:  6 

12 jaar - 18 jaar : 1 

18 jaar - 26 jaar: 10 

26 + jaar: 26 

Momenteel is er geen andere opvangcapaciteit beschikbaar. 

De extra opvang zorgt ervoor dat de werkdruk aanzienlijk verhoogd is en dit is 
voornamelijk het gevolg van: 
- de behandelingsduur van de asielaanvragen is beduidend korter 
geworden, waardoor er een hoger verloop is; 
- daarbij komt dat de erkenningsgraad, respectievelijk de toekenning 
van “subsidiaire bescherming” veel hoger is geworden- bewoners hebben dan 
2 maanden tijd om een geschikte woning op de privémarkt te vinden en 
dienen in die periode veel intensiever begeleid worden; 
- rechtstreekse toewijzingen (onmiddellijk bij asielaanvraag) in plaats 
van pas na 4 maanden in kader van langverblijf in centrum (asielprocedure is 
nog niet gekend, meestal helemaal nog geen contacttaal noch sociaal 
vangnet, andere – dringende - noden, meer administratie, pro Deo advocaat 
regelen,  meer wegwijs maken…); 
- door de rechtstreekse toewijzingen dienen er nu ook groepen 
opgevangen die eerder nooit konden opgevangen worden (zoals de 
zogenaamde “Dublin-dossiers”, deze personen verblijven slechts zeer kort in 
de opvang waardoor het verloop weer toeneemt. (Momenteel zijn er 4 
alleenstaande personen die een Dublin-dossier lopende hebben, een andere 
werd vorige maand terug gebracht naar het Verenigd Koninkrijk) 
- door de chaos die er momenteel heerst bij Fedasil, is er nog 
nauwelijks ondersteuning van de regioverantwoordelijke, (minder aanpassing 
codes 207 (toewijzing door dispatching Fedasil aan een opvangstructuur), 
gevolg daarvan op medische kosten), maar ook instructies niet doorkrijgen, 
alles zelf moeten informeren. Gelukkig heeft het LOI goede contacten  met de 
centrumassistenten die de nodige info wel snel doorgeven.   
 
De mensen van de sociale dienst steken een tandje bij en leveren schitterend 
werk. 

 
Dit heeft geresulteerd in een herverdeling van dossiers. De dossiers financiële 
steunverlening inzake personen van buitenlandse afkomst wordt nu beheerd 
door de sociale dienst omwille van de tijdsdruk bij de assistenten LOI 
(Roemenen, Polen, Nederlanders met tijdelijk verblijf,...). 
 
Ten tweede gaat burgemeester L. Aerts dieper in of de vraag of er in Brecht 
cursussen aangeboden worden aan de vluchtelingen. Bewoners worden 
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gestimuleerd om zich zo snel mogelijk in te schrijven voor het volgen van 
lessen Nederlands.  De cursussen worden niet in Brecht zelf georganiseerd 
maar bijvoorbeeld in Schoten, Hoogstraten, Turnhout, Antwerpen… 
 
Zodra de “DVZ”  (“Dienst Vreemdelingenzaken”) hun dossier doorstuurt naar 
het “CGVS” (“Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen”) worden ze uitgenodigd voor een inburgeringscursus. Deze heeft 
op het moment van hun verblijf hier nog geen verplichtend karakter, maar het 
is zeer uitzonderlijk dat iemand die niet gaat volgen. 
 
Tot slot gaat burgemeester L. Aerts dieper in op de vraag of er problemen 
vastgesteld zijn met de opgevangen vluchtelingen? Er kan niet gesteld 
worden dat de opgevangen asielzoekers voor overlast zorgen in de buurt of 
de lokale gemeenschap. Er wordt geen verhoging van de criminaliteit 
vastgesteld. Afval sorteren verloopt de eerste weken soms moeizaam, de 
sporadische klachten die het OCMW ontvangt, gaan over zwerfvuil of 
verkeerd gebruik van vuilniszakken, respectievelijk de container, die ze ook 
dikwijls op de verkeerde dagen buiten zetten. Tot op heden kunnen zowel de 
kleuter als lagere scholen de toename van kinderen in het LOI goed aan. De 
draagkracht van tandartsen en huisdokters wordt kleiner, vooral omdat er 
geen contacttaal is (respectievelijk meer is omwille van rechtstreekse 
toewijzingen?) en omdat de gemaakte afspraken niet steeds stipt opgevolgd 
worden. 

Vanaf 19 februari 2016 zal het OCMW van Brecht 5 personen opvangen in de 
pastorij, die in eigendom toebehoort aan het Brechtse gemeentebestuur, en 
dit onder het principe van de “resettlement” of hervestiging. Dit zijn plaatsen 
die mogelijk ook mee onder het spreidingsplan vallen. 
 
Hervestiging is een procedure waarbij vluchtelingen worden geselecteerd en 
overgebracht van een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een 
derde land, dat vooraf heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht te 
geven. Hervestiging wil een oplossing bieden voor diegenen die niet kunnen 
terugkeren naar hun land van herkomst en evenmin voldoende bescherming 
kunnen krijgen of geen lokale integratieperspectieven hebben in het land van 
eerste opvang. 
 
Hervestiging is volledig complementair aan de nationale asielprocedure. Door 
inspanningen te leveren op het vlak van hervestiging in België zorgt ons land 
voor een geïntegreerd beleid van internationale bescherming. Enerzijds kan 
via de nationale asielprocedure bescherming worden geboden aan de 
asielzoekers die hier spontaan aankomen. 
 
Anderzijds kan via hervestiging eveneens bescherming worden geboden aan 
de meest kwetsbare vluchtelingen in de wereld.  
 
Sinds 2009 organiseert België regelmatig hervestigingsoperaties, samen met 
UNHCR en de Europese Unie. Sinds 2013 heeft België een structureel 
hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een 
aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. 
 
België heeft 100 vluchtelingen hervestigd in de loop van 2013. De focus van 
deze missies en selecties lag op het Grote Merengebied in Afrika en op 
bijzonder kwetsbare personen uit alle regio's van de wereld.  
 
In 2014 heeft België 100 vluchtelingen hervestigd: 75 Syriërs die het conflict in 
hun land zijn ontvlucht, alsook 25 Congolese vluchtelingen uit de regio van de 
Grote Meren. 
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Voor 2015 heeft België zich ertoe verbonden om 300 vluchtelingen te 
hervestigen: het gaat ongeveer om 225 Syrische vluchtelingen en 75 
Congolese vluchtelingen uit het Grote Merengebied. In april 2015 heeft 
staatssecretaris Theo Francken aangekondigd dat er nog 250 Syrische 
vluchtelingen extra zullen worden opgevangen in België. Gezien de huidige 
situatie inzake asiel in België, is hun aankomst uitgesteld naar 2016. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat de vragen hem de gelegenheid geven om toch 
nog een andere materie aan te kaarten. 
 
In haar vraagstelling spreekt het raadslid over het spreidingsplan van de 
federale regering, dat dit spreidingsplan zou gekend zijn en dat de 
gemeentebesturen bezig zouden zijn met de uitvoering ervan. 
 
Welnu, niets is minder waar. Eind december 2015 ontvingen wij van de 
staatssecretaris voor asiel, migratie en administratieve hervorming een 
ongedateerd schrijven, waarin het spreidingsplan aangekondigd wordt en men 
voor onze gemeente het indicatief getal van 11 bijkomende op te vangen 
asielzoekers vermeldt. Op datum van heden is er dus nog steeds geen 
definitief spreidingsplan. In de opmaak van dit spreidingsplan worden er 
verschillende factoren in rekening gebracht en gewogen: 1) het 
bevolkingsaantal van de gemeente (35%), 2) het totaal netto-belastbaar 
inkomen (20%), 3) de reeds ondernomen inspanningen om asielzoekers op te 
vangen (30%) en 4) het aantal mensen dat van een leefloon (of het 
equivalent) geniet voor 15%. En ik citeer uit de omzendbrief: “De reeds 
geleverde inspanningen vormen dus een belangrijk criterium in de bepaling 
van het aantal op te vangen asielzoekers. Gemeenten die al opvangplaatsen 
hadden, of die voor de inwerkingtreding van het spreidingsplan op eigen 
initiatief opvangplaatsen creëerden of creëren, zullen minder inspanningen 
moeten leveren”. 
 
Daar wringt het schoentje. De N-VA staatssecretaris mag in deze context toch 
eens uitleggen hoe het komt dat, terwijl Brecht stijgt van 47 naar 58 of 59 
(+11), Schoten (quasi 34.000 inwoners en een belastbaar inkomen dat niet 
lager ligt dan Brecht) slechts stijgt van 21 naar 34 en Brasschaat (circa 37.500 
inwoners en een inkomen dat niet lager ligt dan dat van Brecht) slechts stijgt 
van 28 naar 38 opvangplaatsen… Het zou goed zijn dat de N-VA-fractie uit de 
Brechtse gemeenteraad bij zijn staatssecretaris erop zou aandringen om het 
principe van de verdelende rechtvaardigheid te doen toepassen en de 
ongelijkheden tussen de verschillende gemeentebesturen weg te werken.  
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat onze gemeente een grote inspanning levert, 
maar dit blijkt niet altijd uit het voorgesteld spreidingsplan. 
 

 
15 Vraag veiligheid kindjes en ouders aan het kruispunt van kleuterschool 

De Zevensprong/lagere Sint Michielschool in Brecht Centrum -  
B. Van De Mierop 
 

 Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
 
Motivatie  
Door raadslid B. Van De Mierop wordt een vraag gesteld over de veiligheid 
van kindjes en ouders aan het kruispunt van kleuterschool De Zevensprong / 
lagere Sint-Michielschool in Brecht Centrum.  
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Dat het kruispunt aan deze school regelmatig voor onveilige toestanden zorgt 
is een understatement. Afdraaiende auto’s of vrachtauto’s krijgen het licht 
simultaan op groen met de overstekende voetgangers, waardoor het 
gemotoriseerd verkeer vaak te snel afdraait, terwijl op datzelfde moment 
voetgangers zich op het zebrapad bevinden om over te steken. Dit lijkt een 
wederkerend probleem te zijn. En ongetwijfeld is er de voorbije jaren al 
overleg geweest tussen de gemeente en de school en/of het oudercomité. Dit 
neemt niet weg dat het probleem waarvan sprake nog steeds bestaat en vaak 
leidt tot zeer gevaarlijke toestanden.  
 
Kan u even beschrijven hoe het overleg momenteel verloopt, wie de 
deelnemende partijen aan dit overleg zijn en met welk interval of met welke 
regelmaat dit overleg wordt gevoerd aub? 
 
Kan u beknopt opsommen welke acties er tot op heden reeds genomen 
werden om de veiligheid aan dit kruispunt te verhogen? 
 
Welke bijkomende maatregelen zou u namens het gemeentebestuur nog 
kunnen nemen om de veiligheid aan dit kruispunt voor alle deelnemers aan 
het verkeer te verhogen? Zijn gemachtigde opzichters aan elke arm van het 
kruispunt bij voorbeeld een piste om over na te denken? 
 
Hopelijk kunnen er enkele constructieve zaken uit uw antwoord voortvloeien 
om zo lang als mogelijk over preventieve maatregelen te kunnen spreken... 
 
Schepen L. Torfs stelt dat het inderdaad niet te ontkennen valt dat er zich op 
dit kruispunt wel eens gevaarlijke situaties voordoen. Toch heeft dit tot op 
heden, en gelukkig maar, nog nooit geleid tot zware ongevallen, en al zeker 
niet met schoolkinderen.  Wanneer er ongevallen gebeurden, deden die zich 
voor tijdens de schoolvakanties of buiten de schooluren. 
Het overgrote deel van de gevaarlijke situaties zijn te wijten aan het gedrag en 
de mentaliteit van de weggebruikers. 
Naar aanleiding van de Grote Verkeersquiz heeft de Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken zo’n 3 weken geleden nog het volgende 
gezegd, en voor 1 keer kan ik hem hierin bijtreden: 
“Meer dan 9 op 10 verkeersongevallen worden veroorzaakt door menselijk 
gedrag.  De verkeersregels goed kennen is één zaak, ze correct toepassen 
een andere.  Als we het aantal verkeersslachtoffers willen verminderen, 
moeten we eerst en vooral werken aan onze mentaliteit in het verkeer.  Zaken 
als hoffelijkheid en sociaal verkeersgedrag zijn hierbij erg belangrijk.” 
En ik denk dat dit even goed geldt voor het kruispunt aan de kleuter- en lagere 
school in Brecht-centrum. 
Met de school is er regelmatig overleg, niet rechtstreeks maar wel via de 
verkeersraad van Brecht en via het scholenoverleg.  De laatste tijd wordt de 
veiligheid omtrent deze schoolomgeving op deze raden door de school niet 
meer als gevaarlijk aangekaart. 
We mogen ook niet vergeten dat er in het recente verleden reeds meerdere 
acties werden ondernomen om de veiligheid voor de weggebruiker aan dit 
kruispunt te verhogen en de aandacht van de bestuurders te trekken op de 
aanwezigheid van een school. 
Ik denk hierbij aan: 

• het instellen van de zone-30-schoolomgeving d.m.v. het plaatsen van 
variabele zone-30-borden;  

• het plaatsen van een oranje knipperlicht aan het kruispunt om de 
weggebruikers attent te maken;  

• het plaatsen van een Octopus-accentpaal waardoor de school in het 
straatbeeld beter zichtbaar wordt gemaakt, aan het gemotoriseerd 
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verkeer signaleert dat er regelmatig kinderen in de buurt kunnen zijn 
en hierbij de boodschap uitdraagt dat men zich in een zone-30 
bevindt; 

• het beveiligen van de schooluitgang d.m.v. Octopus-beugels, dit om te 
voorkomen dat kinderen rechtstreeks de straat op rennen en een 
duidelijke afscheiding vormt tussen het voetpad en de straat. 

Wat betreft de gemachtigde opzichters zou het mooi zijn om er één aan elke 
arm van het kruispunt op te stellen.  Maar dit is een utopie.  De school zelf 
heeft één gemachtigd opzichter die er enkel op het einde van de schooldag 
staat.  Als gemeente publiceren we bij regelmaat een oproep met de vraag 
naar gemachtigde opzichters die zich graag willen inzetten om schoolkinderen 
veilig te laten oversteken.  Hierop is de respons zo goed als nihil. 
Een andere mogelijkheid is het anders synchroniseren van de verkeerslichten.  
Aangezien het kruispunt op de kruising van 2 gewestwegen ligt, kunnen we 
hier de vraag aan AWV, het Agentschap Wegen & Verkeer, stellen. 
We mogen echter ook niet vergeten dat volgend jaar de laatste fase van de 
Ring rond Brecht wordt afgewerkt, waardoor het de bedoeling is dat het zwaar 
verkeer door het centrum van Brecht zoveel mogelijk zal geweerd worden. 
En dan een laatste, en toch niet onbelangrijk punt, is de handhaving: de 
controle op het naleven van de verkeersregels.  Dit is natuurlijk een taak van 
de politie.   
Na navraag bij de politiezone Voorkempen blijkt dat onze gemeente 2- tot 3-
maal per week bezocht wordt en dat volgens de Memo “politie en veilige 
schoolomgevingen” de omgeving van de Gasthuisstraat – Venusstraat 
expliciet op de lijst voorkomt als gevaarlijke schoolroute, waarbij niet enkel 
rekening werd gehouden met objectieve gegevens, maar ook met het “soort” 
weg en de “functie” van de weg, m.a.w. is er veel doorgaand verkeer en/of 
zwaar vervoer.  Uit de ongevallenstatistieken blijkt dat er op dit kruispunt de 
laatste 8 jaar slechts 1 aanrijding heeft plaats gehad tijdens de schooluren 
waarbij een bestuurster een fietser niet had opgemerkt en aanreed.  Uiteraard 
is dit ene ongeval er één te veel maar statistisch gezien te verwaarlozen in 
vergelijking met andere punten binnen onze politiezone.  Volgens de politie 
zijn er andere risicogebieden waar een politionele aanwezigheid allicht meer 
zin heeft. 
Verder geeft de politie nog mee dat zij een uitgebreid educatief 
verkeersaanbod heeft.  We denken hierbij aan het mobiel verkeerspark, de 
opleiding tot gemachtigd opzichter, het ter beschikking stellen van een 
politieman of –vrouw en een politievoertuig wanneer er in de klas gewerkt 
wordt rond politie en veiligheid, het grote fietsexamen voor de leerlingen van 
het basisonderwijs, het organiseren van fietscontroles, enz. 
Maar indien er nog suggesties zijn om tot een veiligere schoolomgeving in te 
komen, hoor ik het graag. 
Raadslid P. Van Assche heeft nog 1 opmerking. Het principe van subsidiariteit 
met delegatie tot op het laagste niveau is nu niet meer terug te vinden. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit een vraag is en er geen verdere 
beraadslaging over zal gebeuren. Achter het principe kunnen de meeste 
mensen zich scharen. In ons land zijn er gewestwegen en gemeentewegen. In 
casu gaat het over een gewestweg. 
Raadslid B. Van De Mierop stelt dat er weinig reactie komt op vragen in de 
verkeersraad. Hij vraagt zich ook af of het niet vooral Brechtse inwoners zijn 
die gehaast de baan opgaan, hoewel de ring er zal komen. 

 
 
 
 
Marnef A.  De Veuster D. 
Secretaris  Burgemeester wnd. 
 


