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Zitting van de gemeenteraad   donderdag 14 april 2016. 
 
Aanwezig :  
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L. vanaf punt 05, Matheeussen J. - 
Schepenen 
Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Bresseleers M., 
Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K. vanaf punt 02, Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D., 
Schoonbaert N. - Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Marnef A. - Secretaris 
Verontschuldigd :  
Van De Mierop B. - Raadslid 
 
Openbare zitting : 
 
 
 
01 Vervanging raadslid V. Meeusen - R. Van Hoeck  

 
 Bij aanvang van de zitting verleend burgemeester-voorzitter L. Aerts toelating 

aan P. Van Assche voor opname van de zitting.  
 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt dat er geen aanvullende agenda is. 
 
Raadslid B. Van De Mierop is verontschuldigd en afwezig tijdens deze zitting. 
 
Schepen L. Torfs en raadslid K. de Hoog zijn afwezig bij de aanvang van de 
zitting. 
 
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
 
Motivatie  
Op verzoek van raadslid V. Meeusen d.d. 4 april 2016 wordt de gemeenteraad 
verzocht om akte te willen nemen van de verhindering en zijn vervanging door 
Dhr. Roel Van Hoeck met 3 maanden. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts.  
 
Besluit :  
 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de verhindering van raadslid V. Meeusen wegens 
ziekte en de vervanging door de heer Roel Van Hoeck tijdens zijn ziekteverlof 
(3 maanden). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Roel Van Hoeck en de 
personeelsdienst. 
 
 
Raadslid K. de Hoog neemt deel aan de zitting. 
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Vervoegt de zitting :  
de Hoog K. - Raadslid 
 
02 Verslag voorgaande zitting d.d. 10 maart 2016 - Goedkeuring  

 
 Juridisch kader  

Gemeentedecreet 15.07.2005 – artikel 40 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) 
 
Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 10 maart 
2016 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van de 
gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat de vorige zitting geen fraai schouwspel was. 
Ik beken schuld. Het verslag is niet slecht. Op basis van het verslag blijkt de 
zitting rimpelloos, maar dit is niet de realiteit en dus niet aanvaardbaar. 
Gelukkig is er het youtube-kanaal voor de ongekuiste versie. Hij feliciteert de 
secretaris met de opname in het verslag van de stelling ‘Uw partij  is het niet 
waard om te antwoorden’.  
 
Raadslid E. Peeters stelt dat N-VA tegen zal stemmen omdat bepaalde 
uitspraken niet opgenomen werden. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 
stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van Assche P., Slegers J., Peeters E., Deckers S., Matthé 
R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., de Hoog K., De bruyn D., 
Schoonbaert N.: 12 stemmen tegen 
 
Artikel 1 :  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 10 maart 2016 dat acht dagen voor 
de huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt 
door de gemeenteraad goedgekeurd. 

 
 
03 Agenda ocmw -raad d.d. 15.03.2016 - Kennisgeving  

 
 Juridisch kader  

Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn – Artikel 9 
 
Historiek  
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15.03.2016: 
 
Agendapunten van de openbare zitting:  
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 16.02.2016 
2. Kennisname inkomende briefwisseling 
3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 9.2.2016 en 
23.2.2016 
4. Stand van zaken DIO-en aanleunwoningen 



3 
 

5. Stand van zaken integratie OCMW-gemeente 
6. Stand van zaken spreidingsplan asielzoekers 
 
Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de 
gemeenteraad.  
 
Besluit  
 
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van d.d. 15.03.2016. 
 
 

04 Huurovereenkomst H. Leonardus - Dorpsstraat (plein) - Sectie D nummer 
64 F - Goedkeuring 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 5 Ondernemen en werken 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur bouwt haar initiatieven op vlak van 
lokale economie en toerisme verder uit 
Actieplan: Brecht ondersteunt de aanwezige KMO’s, landbouwbedrijven en 
andere initiatieven op het vlak van lokale economie 
Actie: Ondersteuning ambulante handel binnen de gemeente 
Budgetcode:  Huur marktplein Sint-Lenaarts - 2016/6100502/5/0500 – 250 
euro 
 
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15 juli 2005 
 
Historiek  
In het verleden betaalde het gemeentebestuur 125 euro voor het gebruik van 
het dorpsplein. 
 
Adviezen  
De kerkfabriek H. Leonardus gaf op 31 maart 2016 gunstig advies aan deze 
huurovereenkomst. 
 
Motivatie  
Na overleg met de kerkfabriek H. Leonardus wordt voorgesteld om een 
huurovereenkomst af te sluiten voor het gebruik van het dorpsplein in Sint-
Lenaarts voor 250 euro jaarlijks, niet indexeerbaar. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. Burgemeester L. Aerts stelt dat hij zijn bezorgdheid 
over de financiële toestand van de kerkfabrieken heeft geuit, in het bijzonder 
deze van kerkfabriek H. Leonardus. De reactie van de kerkfabriek H. 
Leonardus was dat het gemeentebestuur hen in de mogelijkheid moest stellen 
om op een normale wijze inkomsten te verwerven. Zo was er de vraag om de 
huurprijs van het plein in Sint-Lenaarts aan te kunnen passen en ook de 
huurprijs van 1 € voor de pastorij, die ingericht is voor buitenschoolse 
kinderopvang, te verhogen. Er werd bijgevolg een voorstel geformuleerd om 
het structureel financieel tekort op de gewone dienst weg te werken. Dit is een 
meer correcte toepassing voor het gebruik van de eigendom. 
 
Raadslid P. Van Assche en E. Peeters komen tussen tijdens de bespreking in 
de gemeenteraad. 
 
Besluit : 27 stemmen voor 
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Artikel 1  
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de huurovereenkomst tussen het 
gemeentebestuur en de kerkfabriek H. Leonardus voor  de Dorpsstraat (plein). 
 
Artikel 2  
De overeenkomst zal voor goedkeuring voorgelegd worden aan kerkfabriek H. 
Leonardus en de gemeenteraad. 
 
Schepen L. Torfs neemt deel aan de zitting. 
 
 

Vervoegt de zitting :  
Torfs L. - Schepen 
 
05 Huurovereenkomst H. Leonardus - Dorpsstraat 19 ( pastorij) - Sectie D 

nummer 111 C - Goedkeuring 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 1 Algemeen bestuur 
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor Brecht, een gemeentebestuur waar 
alle personeelsleden zich inzetten om voortdurend de efficiëntie van de 
dienstverlening te verhogen. 
Actieplan: We onderhouden en kopen (ons materiaal voor) gebouwen, 
voertuigen en machines structureel aan. 
Actie: Gebouwen 
Budgetcode: 2016/6100101/1/0119 – Vergoeding gebruik pastorie Sint-
Lenaarts – 2.400 euro 
 
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15 juli 2005 
 
Historiek  
De gemeenteraad keurde d.d. 13 november 2008 een gebruiksovereenkomst 
tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek H. Leonardus goed voor een 
deel van de pastorij te Sint-Lenaarts, Dorpsstraat 19 om er kinderopvang te 
voorzien. 
 
De gebruiksovereenkomst werd afgesloten voor een periode van 30 jaar mits 
een jaarvergoeding van 1 euro. 
 
Adviezen  
De kerkfabriek H. Leonardus verleende op 31 maart 2016 goedkeuring aan de 
huurovereenkomst. 
 
Motivatie  
Na overleg met de kerkfabriek H. Leonardus wordt voorgesteld om een 
huurovereenkomst af te sluiten voor het gebruik van de pastorij in Sint-
Lenaarts, Dorpsstraat 19, kadastraal gekend onder afdeling 4, sectie D 
nummer 111 C voor 200 euro per maand. 
 
De huur is niet indexeerbaar. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de bespreking in de gemeenteraad. 
 
Besluit : 28 stemmen voor 
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Artikel 1  
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de huurovereenkomst tussen het 
gemeentebestuur en de kerkfabriek H. Leonardus voor het gebruik van de 
pastorij, Dorpsstraat 19, kadastraal gekend onder afdeling 4, sectie D nummer 
111 C voor 200 euro per maand. 
 
Artikel 2  
De overeenkomst zal voor goedkeuring voorgelegd worden aan kerkfabriek H. 
Leonardus en de gemeenteraad. 
 

 
06 Selectieleidraad 't Centrum Sint -Lenaarts - Goedkeuring  

 
 Beleids – en beheerscyclus  

Beleidsdomein: 7 Cultuur en vrije tijd 
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: Bouw ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts 
Budgetcode: 2016 - 2210000/7/0705 -  2216000/7/0739 – Meerjarenplan 2017 
- 2018 
 
Juridisch kader  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur; 
 
Het besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2013 houdende vaststelling van 
de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd 
worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° b (de aard van de 
werken/leveringen/diensten of de onzekere omstandigheden maken een 
vaststelling vooraf van een globale prijs niet mogelijk). 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 
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Motivatie  
Het gemeentebestuur wenst het Centrum in Sint-Lenaarts grondig te 
renoveren en uit te breiden. 
 
Door het college van burgemeester en schepenen werd d.d. 15 februari 2016 
raadsman De Keuster aangesteld om het bestuur bij te staan in de 
overheidsopdracht. Hij maakte hiervoor een selectieleidraad op. 
 
Deze selectieleidraad betreft een selectiedocument voor een gemengde 
overheidsopdracht van werken en diensten, zijnde een PPS-project (Design 
en Build) voor de renovatie van het centrum te Sint-Lenaarts.  
 
Het is eigen aan een Design-en Buildproject dat architect en aannemer samen 
één offerte aanbieden in een zogenamade ‘bouwteamformule’. Deze design-
en buildformule wordt in de praktijk meer en meer toegepast. Het voordeel 
van deze formule bestaat er in dat de doorlooptijd van het project wordt 
beperkt en het coördinatierisico wordt verschoven naar de private partner. Ten 
einde te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de onafhankelijkheid van 
de architect ten aanzien van de aannemer, wordt tevens een ontwikkelaar aan 
het team toegevoegd. De ontwikkelaar treedt op als contractspartij van de 
aanbestedende overheid en sluit op zijn beurt afzonderlijke overeenkomsten 
af met respectievelijk de architect en de aannemer. 
 
Als gunningswijze werd de onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking weerhouden. Deze gunningswijze heeft het voordeel dat kan 
onderhandeld worden met de verschillende inschrijvers na de indiening van 
de offerte. Op die manier kan vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar 
worden afgestemd. De keuze voor deze gunningswijze wordt verder 
uitgebreid gemotiveerd in de selectieleidraad. 
 
Deze gunningswijze betreft een gunningswijze in twee stappen. In een eerste 
stap worden de inschrijvers geselecteerd (huidige stap). De geselecteerde 
inschrijvers mogen nadien in de tweede stap een offerte indienen op basis 
van een opdrachtdocument (bestek). Na goedkeuring van de selectieleidraad 
en de aankondiging van de opdracht kan gestart worden met de opmaak van 
het bestek. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een uitgebreide toelichting verstrekt door 
schepen P. Schrijvers. Het college van Burgemeester en Schepenen heeft 
beslist om over te gaan tot een grondige renovatie en uitbouw van het 
parochiecentrum in Sint-Lenaarts, daar het huidige gebouw niet meer voldoet 
aan de huidige eisen van verenigingen en openbare diensten. 
 
Het ontmoetingscentrum, zoals wij het nu en in de toekomst zullen noemen, 
zal in eerste instantie opnieuw plaats bieden voor alle activiteiten van 
verenigingen zoals die vandaag in het Centrum plaatsvinden. Ook receptieve 
activiteiten van allerlei aard en activiteiten voor commercieel gebruik. 
De caféfunctie van het gebouw dient behouden te blijven met dien verstande 
dat er een grotere relatie tot stand dient te komen met het 
ontmoetingscentrum dan dat vandaag het geval is. 
Verder zien we ook het bibliotheekfiliaal van Sint-Lenaarts geïntegreerd in 
deze renovatie en uitbreiding.  Ook hier zal de caféfunctie in relatie dienen te 
staan met de bibliotheek. 
 
Aan de buitenzijde van het Ontmoetingscentrum willen we overgaan tot het 
aankopen van enkele percelen, zowel achter als naast het gebouw, om 
uitbreiding mogelijk te maken. Met uitbreiding bedoelen we zowel de 
uitbreiding van het gebouw als de aanleg van extra groen en parkings. Ook 
denken we aan de afbraak van het witte huisje tegen de Dorpsstraat, waar nu 
De Kar gevestigd is, om ook deze ruimte te gebruiken en mee te integreren in 
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parking en groen. Uiteraard wordt er dan voor de Kar een oplossing 
uitgewerkt. 
 
Tot zover de korte beschrijving van intenties van het college van 
burgemeester en schepenen en hoe wij hier trachten werk van te zullen 
maken. 
Iedereen weet wel hoe normaal gezien een bouw of renovatie verloopt. 
Enerzijds heb je de opdrachtgever (hij/zij) die de bouw of 
verbouwing/renovatie vraagt. Een tweede partij is dan de architect die 
uittekent wat de opdrachtgever vraagt en dan heb je uiteraard nog de 
aannemer die datgene wat de architect heeft uitgetekend, op het terrein 
verwezenlijkt. In dergelijk scenario is het eigenlijk de architect die de leiding 
heeft en er voor dient te zorgen dat alles wordt uitgevoerd zoals getekend en 
dat dan binnen een vooropgestelde tijdsduur. 
 
Aangezien het hier niet gaat over het simpel bouwen of verbouwen maar wel 
gaat over het renoveren en uitbreiden van een bestaand groot complex 
hebben we met het college van Burgemeester en Schepenen gezocht naar 
een totaaloplossing waarbij expertise en ervaring de doorslag moeten geven 
door wie en op welke manier deze werken dienen te worden uitgevoerd. We 
hebben daarom ook gekozen voor de DB formule (of Design-ontwerpen en 
Build-bouwen) wat onderdeel uitmaakt van de verschillende formules die 
gekend zijn binnen de PPS of Publiek Private Samenwerking. We laten ons 
hierbij ook bijstaan door Meester De Keuster die gespecialiseerd is in dit soort 
PPS formules. Wat houdt dat nu precies in en wat wordt er nu bedoeld met 
deze selectieleidraad die ter goedkeuring aan u voorligt. 
 
In tegenstelling tot de normale gang van zaken bij aanbestedingen is dit een 
aanbesteding waarbij de opdracht wordt gegund door middel van de 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking omdat het hier 
gaat over werken die in de wet van de overheidsopdrachten beschreven wordt 
als werken en diensten waarvan de aard of de onzekere omstandigheden 
verhinderen op voorhand een globale prijs vast te stellen.  
 
Wat houdt dit verder in concreto in:  
We gaan op zoek naar een ontwikkelaar, een architect en een aannemer die 
eigenlijk optreden als 1 groep, 1 team. Dus we gaan bekend maken dat er een 
opdracht komt waarbij we vragen het ontmoetingscentrum te renoveren en uit 
te breiden. Belangrijk in deze fase is dat we hier zullen vragen of opleggen dat 
zij die geïnteresseerd zijn deze opdracht binnen te halen, de nodige 
referenties kunnen voorleggen, de nodige expertise kunnen bewijzen, 
financieel gezond zijn aan de hand van hun financiële gegevens, enz, enz…. 
allemaal beschreven in de selectieleidraad. Heel belangrijk ook, in 
tegenstelling tot de normale gang van zaken, waarbij het kan gebeuren dat de 
architect en de aannemer nog nooit met elkaar hebben samengewerkt, is dat 
met deze formule niet het geval en zullen ontwikkelaar, architect en aannemer 
reeds vertrouwd zijn met elkaar en ook de volledige verantwoordelijkheid 
dragen. Voorbeeld brandweerpost Sint-job! 
 
Vandaag wordt gevraagd deze manier van werken goed te keuren door 
middel van deze selectieleidraad. Als we dit goedkeuren wordt dit zo snel als 
mogelijk gepubliceerd en dus kenbaar gemaakt aan mogelijke kandidaten. 
 
Ondertussen gaan we dan van start met het opstellen van het bestek. Dat wil 
dus zeggen tot in detail neerschrijven wat er nu allemaal dient te gebeuren en 
zullen we dit bestek ter goedkeuring voorleggen op de gemeenteraad van juni 
2016. En we zullen hier uiteraard rekening houden met al de informatie, 
opmerkingen, vragen die we gekregen hebben van de verschillende 
verenigingen en zullen ook luisteren als de verenigingen tijdens deze 
procedure nog opmerkingen of vragen zouden hebben. 
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Tegen einde juni 2016 verwachten we dan de inschrijvingen van de teams 
(ontwikkelaar, architect en aannemer). Hier zullen maximum 5 en minimum 3 
teams van geselecteerd worden. Deze teams krijgen op hun beurt het 
goedgekeurde bestek. 
 
Tegen 15 oktober 2016 dienen deze geselecteerde teams die het bestek 
hebben gekregen hun offerte binnengebracht te hebben. Dus op basis van het 
bestek waarin alles tot in details is beschreven, dienen zij een prijs in tegen 
dewelke zij de werken kunnen uitvoeren. Einde november 2016 maakt dan het 
college van Burgemeester en Schepenen de beslissing met wie zij in zee 
willen gaan en aldus de opdracht gunnen. 
 
Vanaf dan beginnen allerlei onderhandelingen, aanvragen van de nodige 
vergunningen en afhandelen van tal van administratieve zaken die nodig zijn 
of in orde dienen gebracht te worden. 
Dit gezegd zijnde zou dat betekenen dat de werken kunnen aanvangen na het 
bouwverlof 2017. Voorlopig kan de uitvoeringstermijn niet meegedeeld 
worden, maar we schatten zelf toch dat we rekening dienen te houden met 16 
à 20 maanden. 
 
Tot zover mijn toelichting over de plannen die we hebben met het 
ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts alsook de werkwijze die we willen 
hanteren om van deze renovatie en uitbreiding voor iedereen een succes te 
maken. 
 
Ik zou dan de gemeenteraad ook willen vragen goedkeuring te geven aan de 
selectieleidraad voor ’t Centrum Sint-Lenaarts. 
 
Raadsleden J. Slegers en  B. Bellens komen tussen tijdens de bespreking. 
 
Besluit: 28 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De selectieleidraad voor de opdracht “Publiek Private samenwerking voor de 
renovatie en uitbreiding Centrum Sint Lenaarts”, opgesteld door Meester De 
Keuster wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
 
Artikel 3  
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal en Europees niveau. 
 
Artikel 5  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 
2016, op budgetcode 2210000/7/0705 (actie 2016140232/2016140397) en 
2216000/7/0739 (actie 2016140085/2016140234) en in het meerjarenplan 
2017 en 2018. 
 

 
07 Aankoop grond aanpalend aan 't Centrum te Sint Lena arts - Perceel 74Z 

en 74A2 Fruithoflaan Fam. Meeusen - Goedkeuring 
 

 Beleids -en beheerscyclus  
Beleidsdomein:7 Cultuur en Vrije Tijd 
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. 
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Actieplan: Infrastructuur 
Actie: Bouw ontmoetingscentrum Sint Lenaarts 
Budgetsleutel: 2016/2209000/7/0705 – Bouw ontmoetingscentrum Sint 
Lenaarts – 300 000 euro. 
 
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet 15.07.2005 - artikel 43 
 
Historiek  
Voor de renovatie van 't Centrum te Sint Lenaarts vonden gesprekken plaats 
met de aanpalende eigenaars om de parking uit te breiden en de toegang 
voor leveranciers te optimaliseren.  Het betreft ondermeer 2 percelen aan de 
Fruithoflaan te Brecht, 4e afdeling, 74 Z en 74 A 2 voor een totale oppervlakte 
van 766 m2.  Deze percelen zijn momenteel in eigendom van de Fam. 
Meeusen. 
 
Motivatie  
Door Igean dienstverlening, werd d.d. 12 januari 2016 een schattingsverslag 
opgemaakt dat een prijs naar voor schoof van 280 euro/m² .  Er werd tevens 
een restwaarde voorzien voor de garages op het perceel van 2 500 euro. 
Het perceel is kadastraal gekend onder Brecht, 4e afdeling, sectie D nummers 
74Z en 74A2.  
Door Erik Van Hove, beëdigd landmeter werd een opmetingsplan opgemaakt.  
De percelen hebben een oppervlakte van 766 m2. 
De nodige besprekingen en onderhandelingen werden gevoerd met de 
eigenaars ( Meeusen Frans en Meeusen Christel) van deze gronden. 
Op 18 januari 2016 werd met de familie Meeusen een akkoord gevonden om 
de grond aan te kopen volgens de voorwaarden in het schattingsverslag en dit 
voor een bedrag van 212 780 euro.   
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat deze aankoop wordt voorgesteld om 
parkeerproblemen te vermijden. Er zullen twee gronden aangekocht worden 
van de familie Meeusen alsook een perceel van de familie Declerck – Aertsen. 
Er werd reeds met beide families een succesvol gesprek gevoerd. In het 
dossier van de familie Declerkc-Aertsen komt een bewindvoerder tussen en 
dus tussenkomst van de vrederechter. Dit komt in mei of juni op de 
gemeenteraad. Het dossier voor de aankoop van de grond van de familie 
Meesen is rond en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd. 
 
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., Slegers J., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels 
M., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L.: 20 stemmen voor  
Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., 
De bruyn D., Schoonbaert N.: 8 onthoudingen 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aankoop van het perceel van 
de familie Meeusen, ten kadaster gekend Brecht, 4e afdeling, sectie D 
nummers 74Z en 74A2 met een oppervlakte van 766 m² voor een totaal 
bedrag van  212 780 euro. 
 
Artikel 2  
Burgemeester L. Aerts en gemeentesecretaris A. Marnef worden gemachtigd 
de akte van aankoop te ondertekenen voor notaris De Sadeleer die de akte 
zal verlijden. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en 
aan de financieel beheerder. 
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08 Grondafstand - Wegentracé Akkerweg - Goedkeuring  

 
 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  
Dhr. Peter Wouters, namens Kempisch Bouwbedrijf, wonende te 
Duiventorenstraat 6 te 2910 Essen vraagt vergunning voor bouwen van 18 
sociale woningen en voor de inrichting van het openbaar domein in Akkerweg 
- P. Verbernelaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 686. 
 
De aanvraag betreft het bouwen van 18 sociale woningen en voor de 
inrichting van het openbaar domein. 
 
Het college van burgemeester en schepenen kwam principieel overeen om 
slechts 15 woningen toe te laten. 
 
Op het perceel in woonuitbreidingsgebied gelegen tussen de Akkerweg en P. 
Verbernelaan wordt er een sociaal woningbouwproject aangevraagd met 18 
woningen. De woningen worden gerealiseerd rond een centraal groen plein 
waarrond het autoverkeer circuleert. Toegang tot deze woningen wordt 
verleend zowel via de Akkerweg als de P. Verbernelaan. Gekoppeld aan het 
centrale groene plein is er nog een open ruimte voorzien die openheid biedt 
naar het naastliggende agrarisch gebied. De projectzone heeft een 
oppervlakte van 7.373m² waarvan er 3.193m² wordt afgestaan als openbaar 
domein. 
 
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. Het gemeentebestuur mocht een aanvraag 
ontvangen voor het bouwen van 18 sociale woningen in het verlengde van de 
Akkerweg. Het gaat over een vorm van inbreiding tussen deze straat en de P. 
Verbernelaan, op een stuk woonuitbreidingsgebied dat eerder niet werd 
ontwikkeld. 
 
Er werd een voorstel ingediend voor 24 woningen, maar naar aanleiding van 
de resultaten van een eerste openbaar onderzoek heeft het college principieel 
besloten om slechts 15 woningen toe te staan, van de 18 die de aanvrager 
wenst. 
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Deze woningen worden gerealiseerd op een projectzone met een oppervlakte 
van 7373 vierkante meter, waarvan er 3193 vierkante meter oftewel meer dan 
40% van het gebied wordt afgestaan als openbaar domein. Dit wordt deels 
ingericht als wegenis, maar eveneens als centraal groen plein en een open 
ruimte die openheid biedt naar het naastliggende agrarisch gebied. 
 
Alvorens het college een beslissing kan nemen over de bouwvergunning voor 
het woonproject, wordt aan de raad gevraagd in te stemmen met de 
voorliggende grondafstand en goedkeuring te verlenen aan het wegentracé. 
 
BESLUIT : 28 stemmen voor  
 
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het wegentracé en de 
grondafstand met een oppervlakte van 3.193m² - kosteloos en zonder kosten - 
van de zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, volgens het plan 
Van Besien en Van Noten architecten, Anselmostraat 66, 2018 Antwerpen 
van 18 december 2015, betreffende de verkaveling van dhr. Peter Wouters 
namens Kempisch Bouwbedrijf, wonende te Duiventorenstraat 6  te 2910 
Essen voor het bouwen van 18 sociale woningen en voor de inrichting van het 
openbaar domein in Akkerweg - P. Verbernelaan ZN te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie C 686. 
 
Artikel. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken.  

 
 
09 Rup Zonevreemde bedrijven - Definitieve 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  
De opdracht voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor zonevreemde bedrijven werd toegewezen aan Anteagroup. 
De voorstudie RUP ‘zonevreemde bedrijven’ versie april 2013 werd 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 12 juni 
2013.  
Op 6 augustus 2013 werd een structureel overleg gehouden met de hogere 
overheid waarin alle bedrijven afzonderlijk werden besproken. 
Op 22 en 29 september 2013 werd een consultatieronde met de verschillende 
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bedrijven georganiseerd. Hier werden de voorstellen toegelicht en werd 
geïnformeerd naar de visie van de bedrijven. 
Op 20 november 2014 werd een plenaire vergadering gehouden over dit RUP. 
Van deze vergadering werd een verslag opgemaakt. 
Het dossier werd op 27 januari 2015 voorgelegd aan de verschillende 
bedrijven. Aan deze bedrijven werd de mogelijkheid gegeven om opmerkingen 
te formuleren. Op 18 mei 2015 nam het college een standpunt in over de 
opmerkingen. Het dossier werd hieraan aangepast. 
Op 12 november 2015 werd het RUP door de gemeenteraad voorlopig 
vastgesteld 
 
Openbaar onderzoek  
Over het RUP Zonevreemde bedrijven  werd een openbaar onderzoek 
gehouden dat werd afgesloten op 26 januari 2016. De verschillende bedrijven 
werden individueel op de hoogte gebracht van het openbaar onderzoek. 
 
Tijdens dit openbaar onderzoek werden 5 bezwaarschriften en 2 adviezen 
ingediend. De deputatie gaf op 14 januari 2016 een gunstig advies. Ruimte 
Vlaanderen gaf op 26/01/2016 een voorwaardelijk gunstig advies. Hierin stond 
echter een fout en Ruimte Vlaanderen heeft dit rechtgezet met een schrijven 
op 3 februari. 
De Gecoro heeft op 22 maart 2016 de adviezen en bezwaren behandeld door 
ze ofwel te bevestigen en een aanpassing van het RUP voor te stellen ofwel 
op gemotiveerde wijze te weerleggen. Van deze vergadering werd een 
verslag gemaakt. Bij deze behandeling van de adviezen en bezwaren stelt de 
gecoro een beperkt aantal wijzigingen aan het ontwerp RUP voor:  

- De tuin van Jos: aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften 
i.v.m. het beperken van  de functie ‘beperkte handel’ na stopzetting  
van het huidige bedrijf. 

- Aveve Sint-Lenaarts: aanpassing van de stedenbouwkundige 
voorschriften i.v.m. opleggen nabestemming zonder neven- of 
hoofdfunctie kleinhandel. 

- Godrie: een verfijning van de stedenbouwkundige voorschriften i.v.m. 
vergunningstoestand en het stakingsbevel / een afstemming van de 
memorie van toelichting en de stedenbouwkundige voorschriften 
i.v.m. het herstel van het terrein in de oorspronkelijke staat. 

- Benmar: aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften i.v.m. 
de bouwhoogte. 

 
De gemeenteraad volgt het standpunt van de gecoro wat de behandeling van 
de adviezen en bezwaren betreft.  
 
Het dossier werd aangepast overeenkomstig de opmerkingen van de gecoro.  
 
Motivatie  
Het RUP is nodig om de bestaande zonevreemde bedrijven rechtszekerheid 
te geven voor de toekomst. Doelstelling van het RUP is het geven van een 
planologische oplossing voor een aantal zonevreemde bedrijven in de 
gemeente. Het RUP wordt gekaderd in de gewenste ruimtelijke structuur van 
het RSV, het RSPA en het GRS van Brecht. 
 
Er werd een onderzoek tot milieueffectrapportage opgemaakt. De dienst 
Dienst Milieueffectrapportagebeheer werd aangeschreven op 29/09/2014 
(advies ontvangen op 17/10/2014), de adviesinstanties werden op 29/10/2014 
aangeschreven en het dossier werd gedurende 30 dagen ter inzage werd 
gelegd. Het dossier werd op 01/09/2015  werd opgestuurd aan de dienst 
Milieueffectrapportagebeheer. Op 1 oktober 2015 nam  de dienst MER het 
volgende besluit: het voorliggende plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke 
negatieve milieugevolgen, de opmaak van een plan-MER is niet nodig. 
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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  
- Enkel deelplan 5 (Delhaize) en 11 (Benmar) zijn in effectief 
overstromingsgevoelig gebied gelegen. De terreinen van de Delhaize 
(deelplan 5) slechts voor een beperkt deel in het oosten. De terreinen en 
gebouwen van Benmar (deelplan 11) voor een iets groter deel in het oosten. 
De overige deelplannen zijn niet in overstromingsgevoelig gebied gelegen. 
(zie §3.1.6.4 Integraal waterbeleid voor figuren overstromingsgevoeligheid) 
- Alle deelplannen zijn gelegen in een gebied matig gevoelig voor 
grondwaterstroming. 
- De deelplannen 12 (Godrie), 7 (Van Aerde) en 10 (Aveve Sint-Lenaerts) zijn 
gelegen in niet-infiltratiegevoelig gebied. Deelplan 9 (De Tuin van Jos) en 
deelplan 11 (Benmar) zijn gedeeltelijk in niet-infiltratiegevoelig gebied 
gelegen. De overige deelplannen liggen allen in infiltratiegevoelig gebied. 
- Deelplannen 1 (Aveve Brecht), 2 (Gunther Keysers), 4 (Luyckx), 5 
(Delhaize), 6 (Divari), 7 (Van Aerde) en 8 (Trappen Vermeiren) zijn gelegen in 
niet-erosiegevoelig gebied. De andere deelplannen zijn grotendeels gelegen 
in erosiegevoelig gebied. 
Voor de deelplannen is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwateropvang van kracht. De opvolging van de regelgeving vindt 
plaats op vergunningenniveau en valt buiten het RUP. Verder worden er 
specifieke voorschriften opgenomen omtrent waterbeheer.  Bij de inrichting 
van gebieden wordt rekening gehouden met de overstromingsgevoeligheid 
van het gebied. Inname van overstromingsgevoelig gebied kan enkel indien 
deze ruimte elders op het terrein wordt gecompenseerd. 
Er kan dan ook in alle redelijkheid worden geoordeeld dat het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Zonevreemde bedrijven  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 die 
opgeheven worden. 

• Gewestplan 
- “agrarisch gebied”  - van toepassing op deelplan 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 
- “woongebied” - van toepassing op deelplan 5 
- “woonuitbreidingsgebied” - van toepassing op deelplan 8 
- “landschappelijk waardevolle agrarische gebieden - van toepassing 
op deelplannen 9 en 12 

• BPA Zonevreemde bedrijven Fase I te Brecht (voor de volledige 
deelplannen): 
_ Deelplan Abdijlaan 33 (Luyckx) 
_ Deelplan Hoogstraatsebaan 128b (Aveve Sint-Lenaerts) 
_ Deelplan Groot Veerle 15 (Benmar) 

• BPA zonevreemde bedrijven fase II te Brecht 
_ Deelplan Grote Mereyt (Gunther Keysers) 

• Verkavelingen 
- VK196421 - van toepassing op deelplan 5 
- VK196928 - van toepassing op deelplan 10 

 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een gepaste toelichting 
wordt verstrekt door schepen D. De Veuster. Het RUP Zonevreemde 
bedrijven werd door de gemeenteraad in de zitting van 12 november 2015 
voorlopig vastgesteld. Toen gaf ik ook een uitgebreidere inhoudelijke 
toelichting bij het dossier en over de stappen die reeds werden gezet.  
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Na de voorlopige vaststelling werd een openbaar onderzoek gevoerd, dat 
eindigde op 26 januari 2016. Tijdens dit openbaar onderzoek werden 5 
bezwaarschriften en 2 adviezen ingediend. De deputatie gaf op 14 januari 
2016 een gunstig advies. Ruimte Vlaanderen gaf op 26 januari 2016 een 
voorwaardelijk gunstig advies. Daarin stond echter een fout en Ruimte 
Vlaanderen heeft dit rechtgezet met een schrijven dat ons bereikte op 3 
februari. De ontwerpnotulen dienen overeenkomstig aangepast te worden. 
 
De Gecoro heeft de adviezen en bezwaren behandeld in de zitting van 22 
maart 2016 behandeld door ze ofwel te bevestigen en een aanpassing van 
het RUP voor te stellen ofwel op gemotiveerde wijze te weerleggen. U hebt 
daarvan kennis kunnen nemen in het verslag, toegevoegd aan het dossier. 
Ten gevolge van deze beraadslaging stelt de Gecoro een beperkt aantal 
wijzigingen aan het ontwerp van RUP voor. Die handelen over de tuin van 
Jos, Aveve Sint-Lenaarts, Godrie en Benmar, verder verduidelijkt in de 
ontwerpnotulen en het dossier zelf. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld het standpunt van de Gecoro hieromtrent te 
volgen en vervolgens in te stemmen met het voorliggende besluit zoals 
omschreven in de ontwerpnotulen. 
 
 
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., Slegers J., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels 
M., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L.: 20 stemmen voor  
 
Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., 
De bruyn D., Schoonbaert N.: 8 onthoudingen 
 
 
Artikel 1 : Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde bedrijven’ wordt 
definitief door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Artikel 2:  Het definitief vastgestelde RUP wordt per aangetekende zending 
aan de deputatie en Ruimte Vlaanderen – Afdeling Participeren Lokaal 
overgemaakt i.f.v. hun schorsingsbevoegdheid. 
 
Artikel 3 :  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken en aan studiebureau Antea. 
 

 
 
10 Rup Kooldries - 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-, 
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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 5 maart 2012 keurde het college van burgemeester en schepenen de 
lastvoorwaarden voor de opmaak RUP Kraaienhorst - Kooldriespark goed. 
Deze opdracht wordt op 12 april 2012 gegund aan studiebureau Antea. 
Op 21 november 2012 werd over dit RUP een vooroverleg met de provinciale 
dienst ruimtelijke planning en het departement Ruimte Vlaanderen 
georganiseerd. In navolging van dit overleg werd door de provincie beslist dat 
Kooldriespark opgenomen moet worden in de woningenprogrammatie. 
De herziening GRS werd door de gemeenteraad op 10 september 2015 
definitief vastgesteld. 
Op 9 november 2015 werd het voorontwerp RUP Kooldriespark goedgekeurd 
door het college.  
Op 12 december 2015 werd over dit RUP een plenaire vergadering gehouden. 
Van deze vergadering werd een verslag opgemaakt. 
 
Adviezen  
Onderstaande adviezen werden uitgebracht n.a.v. de plenaire vergadering 
van 12 december 2015. 
De dienst ruimtelijke planning van de Provincie Antwerpen bracht op 3 
december 2015 een schriftelijk advies uit waarin een aantal opmerkingen en 
aandachtspunten worden geformuleerd. 
Ruimte Vlaanderen bracht n.a.v. de plenaire vergadering een voorwaardelijk 
gunstig advies uit.  
Het Agentschap Ondernemen bracht op 10/12/2015 een voorwaardelijk 
gunstig advies uit. 
De gecoro van Brecht bracht op 08/12/2015 een gunstig advies uit.  
Wonen Vlaanderen bracht op 19/11/2015 een gunstig advies uit.  
Toerisme Vlaanderen bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit. 
Het departement Landbouw en Visserij gaf op 15/12/2015 een gunstig advies. 
Onroerend Erfgoed gaf op 15/12/2015 een voorwaardelijk gunstig advies. 
Nv De Scheepvaart gaf op 9/12/2015 een aantal opmerkingen op het RUP 
door. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos gaf op 9/12/2015 een voorlopig ongunstig 
advies.  
De Lijn gaf op 1/12/2015 door dat ze geen opmerkingen hebben. 
Departement Leefmilieu Natuur en Energie - dienst MER gaf op 7/12/2015 
een voorwaardelijk gunstig advies. 
Departement Leefmilieu Natuur en Energie - dienst veiligheidsrapportage gaf 
op 20/11/2015 een voorwaardelijk gunstig advies en stelt dat er geen 
veiligheidsrapport moet gemaakt worden. 
 
Deze adviezen werden tijdens de plenaire vergadering besproken en er 
werden gemotiveerde voorstellen geformuleerd om al dan niet aan de 
adviezen tegemoet te komen. De weerslag hiervan werd opgenomen in het 
verslag. Het RUP werd hieraan aangepast.  
 
In het advies van het agentschap voor Natuur en Bos werd het advies voor de 
plenaire vergadering en het advies over de Mer-screening gebundeld. Het 
voorlopige ongustige advies is gebaseerd op de ligging van het perceel dat 
wordt herbestemd naar agrarisch gebied in een ‘voorlopige zoekzone’ in het 
kader van de instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale 
beschermingszones in het kader van de habitatrichtlijn. (VR 23/04/2014).  
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De voorschriften bij de herbestemming voorzien dat alle handelingen en 
gebouwen in het kader van beroepslandbouw mogelijk zijn. Dit zou de 
instandhoudingsdoelstelling voor dit gebied in het gedrang brengen. Als 
antwoord op dit voorlopig ongunstig advies werden de stedenbouwkundige 
voorschriften aangepast naar bouwvrij agrarisch. Na deze aanpassing werd 
de mer-screening door de dienst mer goedgekeurd. 
 
Motivatie  
Het RUP ‘Kooldriespark’ voorziet een een planologische oplossing voor de 
permanente bewoning in de cluster weekendverblijven. Tevens wordt een 
visie vooropgesteld voor het nabijgelegen gebied voor verblijfsrecreatie dat 
nog niet werd ontwikkeld op het terrein. Dit recreatiegebied, enerzijds 
omgeven door natuurgebied en anderzijds door landschappelijk waardevol 
landbouwgebied, wordt met dit RUP gevrijwaard van verdere ontwikkeling. 
 
Er werd een onderzoek tot milieueffectrapportage opgemaakt. De dienst 
Milieueffectrapportagebeheer werd aangeschreven op 1/12/2015 (advies 
ontvangen op 14/12/2015 het dossier kreeg het dossiernummer 
SCRPL15240) . De adviesinstanties werden op 01/12/2015 (17/12/2015 voor 
AWV) 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 12/01/2016 Het dossier, inclusief de 
uitgebrachte adviezen, werd op 24/02/2016 opgestuurd aan de dienst 
Milieueffectrapportagebeheer met de vraag om een beslissing te nemen 
omtrent de plan-MER-plicht. Op 29/03/2016 werd door de dienst mer het 
volgende besluit genomen het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER 
niet nodig is’  
 
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 de herbestemming in het RUP ‘Kooldriespark’ er voor zorgt 
dat er minder bijkomende verharding gerealiseerd kan worden dan vandaag 
theoretisch planologisch mogelijk is. Samen met de opname van de gracht 
van algemeen belang (oostzijde van het plangebied) wordt beschouwd als 
een positief effect t.o.v. het watersysteem. Daarnaast is de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwateropvang van kracht. Er kan 
dan ook in alle redelijkheid worden geoordeeld dat het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Kooldriespark 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.  

• Gewestplan  
- Gebied voor verblijfsrecreatie (cf. art. 5 KB 28/12/1972) 
- Natuurgebied (cf. art. 5 KB 28/12/1972) 

• 5.2 Verkavelingen 
- VK19761 
- VK19767 

 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een gepaste toelichting 
wordt verstrekt door schepen D. De Veuster.   Op 5 maart 2012 keurde het 
college de lastvoorwaarden goed voor de opmaak van een RUP Kraaienhorst 
– Kooldriespark. Het eerste gedeelte van dit dossier werd ondertussen – zoals 
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u weet – stopgezet. Nog in 2012, meerbepaald in november, volgde een 
vooroverleg met de provinciale dienst ruimtelijke planning en het departement 
Ruimte Vlaanderen. Een duidelijk gevolg van dit gesprek was dat de 
problematiek van Kooldriespark niet zou kunnen worden aangepakt in het 
kader van het provinciaal oplossingskader voor weekendverblijven, maar wel 
in het kader van de woningprogrammatie. Een oplossing die later werd 
voorzien in de herziening van het GRS, zoals definitief vastgesteld door de 
gemeenteraad in de zitting van 10 september 2015. In die tussenperiode werd 
wel verder gewerkt aan de problematiek van Kooldriespark, zodat we het 
dossier nu aan de raad kunnen voorleggen voor voorlopige vaststelling. 
 
Op 9 november 2015 werd het voorontwerp Kooldriespark goedgekeurd door 
het CBS. Op 12 december 2016 volgde dan een plenaire vergadering. Naar 
aanleiding van de plenaire vergadering werden gunstige en voorwaardelijk 
gunstige adviezen uitgebracht door diverse instanties, zoals voorzien bij de 
opmaak van een RUP. 
Het advies van ANB is voorlopig ongunstig. Dat heeft te maken met een 
perceel recreatiegebied dat nooit werd ontwikkeld en nog steeds in gebruik is 
door de landbouw en wordt herbestemd als landbouwzone. Dit perceel is 
gelegen in een voorlopige zoekzone in het kader van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones i.v.m. de 
habitatrichtlijn. Dit gebied niet herbestemmen zou onlogisch zijn omdat er dan 
geïsoleerde recreatiegrond blijft liggen, die nog steeds ontwikkeld kan worden. 
Ook gelet op het feit dat van de dienst MER een gunstig advies werd 
bekomen, wordt voorgesteld deze omvorming te behouden, weliswaar als 
bouwvrij agrarisch gebied. Zo blijft deze ruimte qua bebouwing gaaf. 
 
Het RUP voorziet in een planologische oplossing voor de permanente 
bewoning in de cluster waarbij de grotendeels bebouwde zones in het gebied 
“ook wel de lobben genoemd in het plan” worden omgezet naar speciaal 
woongebied, zodat 48 woningen duidelijke bouwvoorschriften en 
rechtszekerheid krijgen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 
woningen van voor en na en het zogenaamde “minidecreet”.  
 
Deze woningen worden opgenomen in de woningprogrammatie, zoals 
voorzien in de herziening van het GRS. Nog zoals voorzien in het GRS 
worden de onbebouwde zones omgezet naar groengebied (tussen de 
woningen) en het achterliggende- onbebouwde recreatiegebied-  naar natuur. 
In de bebouwde zones wordt de kavelgrootte bij nieuwe ontwikkelingen 
vergroot om het groene karakter te vrijwaren. 
 
Dit RUP kan gepaard gaan met planbaten en planschade. Het was voor alle 
betrokken instanties niet aanvaardbaar om ook de onbebouwde delen te laten 
bebouwen met zogenaamde recreatiewoningen, want op termijn hebben we 
dan hetzelfde probleem. De nog resterende recreatiegronden omzetten als 
woonzone zou de woningprogrammatie te zwaar belasten en eveneens niet 
billijk zijn t.o.v. anderen die bouwgrond aan min of meer normale voorwaarden 
hebben aangekocht.  
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kooldriespark’ wordt ter voorlopige vaststelling 
voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna het openbaar onderzoek gevoerd 
zal worden.  
 
Raadslid J. Slegers vraagt of er nadelige consequenties zijn voor de 
landbouwers. Schepen D. De Veuster repliceert dat dit niet het geval is, 
integendeel, het recreatieve stuk wordt nu landbouwgrond. De 
verblijfsrecreatie gaat eruit en er mag permanent gewoond worden. Pas een 
stuk verderdoor is voor landbouwgrond. Er zijn dus geen nadelige gevolgen 
voor de landbouwers. 
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Raadslid P. Van Assche vraagt verduidelijking over de planbaten en 
planschade. Sommige woningen staan er al zeer lang. Het is onredelijk om 
deze mensen te laten betalen voor de meerwaarde. Schepen D. De Veuster 
verwijst naar de planbatenheffing wat een belasting is op de meerwaarde die 
een perceel krijgt door een bestemmingswijziging. Dat is het geval bij 
bestemmingswijzigingen waarbij onbebouwbare gronden herbestemd worden 
tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone. 
 
De ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen door bestemmingswijziging 
planbaten doen ontstaan. 
Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer, op basis van een in werking 
getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel in aanmerking komt voor een 
vergunning (om woningen, bedrijfsgebouwen of recreatieve inrichtingen te 
bouwen of een functiewijziging door te voeren). 
 
Na de bestemmingswijziging ontvangt de grondeigenaar een aanslagbiljet van 
de Vlaamse Belastingsdienst. Het bedrag wordt vastgesteld door de Vlaamse 
Overheid. De aanslag hoeft pas voldaan te worden op het ogenblik dat de 
eigenaar de meerwaarde van de grond effectief realiseert, bijvoorbeeld bij 
verkoop van de grond of bij afgifte van een stedenbouwkundige vergunning. 
Wie vroeger betaalt, kan vermindering krijgen. De planbaten gaan naar de 
Vlaamse Overheid en de planschade is voor het gemeentebestuur. 
 
Op de planbatenregeling gelden een aantal uitzonderingen. De belangrijkste 
uitzonderingen zijn: 
Er is geen planbatenheffing verschuldigd als de bestemmingswijziging die 
planbaten veroorzaakt, betrekking heeft op minder dan 25% of op minder dan 
200 m² van het perceel. Het zijn zeer kleine percelen. 
Percelen waarop een vergunde zonevreemde woning of bedrijf staat, zijn 
vrijgesteld van planbatenheffing als de grond bestemd is voor woningen of 
bedrijven. Er is geen planbatenheffing verschuldigd als de 
bestemmingswijziging niet tot gevolg heeft dat voor de grond een 
verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning verkregen kan 
worden. 
 
Schepen D. De Veuster heeft het vermoeden dat heel wat woningen niet 
onderworpen zullen worden aan de planbatenheffing omdat ze dateren van 
voor 1985 en daardoor ‘als geacht vergund’ beschouwd worden. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat rechtszekerheid voor inwoners zeer 
belangrijk is. Schepen D. De Veuster antwoordt dat het college ook van deze 
mening is. Men wilt een oplossing voor deze zones. 
 
Raadslid R. Matthé vraagt of er riolering aanwezig is. Schepen D. De Veuster 
repliceert dat dit in collectief te rioleren gebied ligt, maar is voorlopig nog niet 
opgenomen in de planning. De weginfrastructuur is nog niet van de gemeente. 
Burgemeester L. Aerts stelt dat deze situatie te vergelijken is met deze in De 
Vijvers en Nieuw Rommersheide. 
 
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 Groof E., de Hoog K., 
Vandekeere T., Smouts L.: 19 stemmen voor 
Slegers J., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De bruyn D., Schoonbaert N.: 9 onthoudingen 
 
Artikel 1 : Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kooldriespark’ wordt voorlopig 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
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Artikel 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. 
 
Artikel 3 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken. 
 

 
11 Iveka - Eandis Assets - Algemene vergadering - 29 april 2016 - 

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat 
 

 Juridisch kader  
Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een 
fusie de jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met 
betrekking tot het vorig boekjaar opgesteld door het bestuursorgaan van die 
(individuele) vennootschappen en onderworpen aan de goedkeuring van de 
jaarvergadering van de overnemende vennootschap (Eandis Assets). 
 
Historiek  
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas als 
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Iveka betrokken bij de 
fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van 
Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 
2015 hebben beslist. 
 
Motivatie  
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergaderingen tevens jaarvergaderingen 
van Iveka en Eandis Assets die op 29 april 2016 plaatshebben in De Montil, 
Moortelstraat 8 te 1790 Affligem.  
 
De financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond 
van artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking geïnteresseerd om toe te 
treden tot Eandis Assets als ‘publiekrechtelijke deelnemer’ en een 
kapitaalinbreng te realiseren, onder de opschortende voorwaarde van 
voormelde decreetswijziging en mits bekrachtiging door hun algemene 
vergaderingen. 
 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 
januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de 
agendapunten van de algemene vergadering. 
 
Door de gemeenteraad werd d.d. 14 november 2013 raadslid E. De Groof 
aangesteld als afgevaardigde voor de algemene vergadering van Iveka. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts; 
 
Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de bespreking. 
 
Besluit:  28 stemmen voor 
 
Artikel 1  
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 29 april 2016:  
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1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2015  
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels)  
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de 
regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 
2015  
4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen. 
 
Artikel 2  
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 29 april 
2016:  
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het 
boekjaar 2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest 
(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.   
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde 
distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 december 2015 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het 
vennootschappenwetboek. 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de 
regionale bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het 
boekjaar 2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest 
(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. 
4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als 
deelnemers van Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring 
van artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking). 
5. Statutaire benoemingen. 
6. Statutaire mededelingen 

 
Artikel 3  
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Iveka en Eandis 
Assets op 29 april 2016, op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 
artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;  
 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissingen wordt overgemaakt aan Eandis Assets, ter 
attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 
intercommunales@eandis.be. 

 
 
12 Ika - Investering in Eandis Assets - Kapitaalsverhoging - Goedkeuring  

 
 Juridisch kader  

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
Gemeentedecreet, artikel 42 
Decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking 
 
Historiek  
De gemeente Brecht is aangesloten bij het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA. 
Door de raad van bestuur van Eandis van 9 maart 2016 werd de toetreding 
van de financieringsintercommunales FINEA, FINIWO, FINGEM,FIGGA, 
FINILEK, IKA, IBE en IBG als vennoten van Eandis Assets aanvaard, onder 
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de opschortende voorwaarden van de aanpassing van het Decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking, welke zou toelaten dat 
financieringsintercommunales kunnen deelnemen aan ‘opdrachthoudende 
verenigingen’. 
De doelstellingen werden bepaald in artikel 3 van de statuten van IKA. 
 
Motivatie  
 
Uit de motiveringsnota van Ika blijkt dat de raad van bestuur van IKA 
principieel heeft beslist toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in te 
tekenen op de aangeboden kapitaalverhoging onder de opschortende 
voorwaarden dat de oprichting van Eandis Assets daadwerkelijk plaatsvindt 
na het vervullen van de hieraan gekoppelde opschortende voorwaarden, het 
decreet op de intergemeentelijke samenwerking effectief wordt aangepast om 
de financieringsverenigingen toe te laten in het kapitaal van Eandis Assets en 
de algemene vergadering van Eandis Assets IKA toelaat als nieuwe vennoot. 
 
De winstverdeling voor de financieringsverenigingen zal op dezelfde manier 
bepaald worden als voor de privépartner. 
 
De gemeenten verwerven op deze manier ‘een extra actief met bijkomende 
inkomsten uit een gereguleerde activiteit’ zonder hun begrotingen of balansen 
te vatten. 
 
De kapitaalverhoging van IKA komt op een totaalbedrag van € 11.205.017,58 
€. 
 
De kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten 
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te 
kunnen opvolgen. 
 
Tijdens de bespreking in de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting 
verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
 
Besluit : 28 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Ika te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van de 
kapitaalverhoging van Eandis Assets voor een totaalbedrag van € 
14.548.600,00. 
 
Artikel 2  
Beslist de gemeente in te tekenen op aandelen IKA “Eandis Assets” met 
kencijfer 10 voor een bedrag van € 360.208,06, mits afrondingsverschillen, en 
deze te volstorten met de middelen beschikbaar bij IKA voor een bedrag van € 
226.741,67. 
 
Artikel 3  
Opdracht verlenen aan IKA om een financiering te bekomen in hoofdsom ten 
belope van € 133.466,39. 
 
Met betrekking tot het aangepaste huishoudelijk reglement van IKA 
 
Het aangepaste huishoudelijk reglement voor financieringen in het kader van 
artikel 3.3 van de statuten van IKA goed te keuren en in te stemmen met het 
feit dat, vanaf de inwerkingtreding van het voornoemd reglement, alle huidige 
en toekomstige financieringen die IKA in het kader van artikel 3.3 van de 
statuten van IKA voor rekening van de gemeente aangaat (en de doorlening 
daarvan aan de gemeente) beheerst zullen worden door de bepalingen van 
voornoemd reglement en alle huidige financieringen die IKA in het kader van 
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artikelen3.1 en 3.2 van de statuten van IKA voor de gemeenten is aangegaan 
(en de doorlening daarvan aan de gemeenten) eveneens beheerst zullen 
worden door de bepalingen van voornoemd reglement (alsof zijn financiering 
waren bedoeld in artikel 3.3 van de statuten van IKA). 
 
Met betrekking tot de garantie van de gemeente voor nieuwe 
financieringsopdracht aan IKA 
 
Het geven van de garantie door de gemeente met betrekking tot 
thesauriebewijzen uit te geven door IKA (of vervangende financiering zoals 
bepaald in de garantieverklaring) goed te keuren voor een bijkomend bedrag 
in hoofdsom van € 133.466,39 met inbegrip van intresten voor een maximaal 
bedrag gelijk aan het laagste van (i) de werkelijke interesten door IKA op de 
thesauriebewijzen en leningen aangegaan door IKA ten behoeve van de 
gemeente en (ii) 7.5 % van de hoofdsom per jaar en andere kosten en 
uitgaven voor een maximaal bedrag gelijk aan het pro-rata aandeel van de 
gemeente in de daaraan verbonden andere kosten en uitgaven onder 
voorwaarde dat: 
a) De thesauriebewijzen uitgegeven met het oog op dergelijke 
financiering zijn uitgegeven voor 31 december 2016 
b) Dat de looptijd van de financieringsopdracht bij IKA en de looptijd van 
de thesauriebewijzen uitgegeven door IKA ter uitvoering van deze 
financieringsopdracht niet langer is dan 30 jaar; en  
c) Onder voorbehoud van de marktomstandigheden, zoals beoordeeld 
door IKA, en de goedkeuring door het college van burgemeester en 
schepenen van vorken met betrekking tot de rente van dergelijke financiering 
en de aflossingstabel en, indien gevraagd door IKA, het afleveren door de 
gemeente van de verklaring ten gunste van de bemiddelaar en een 
garantiebevestiging. 
 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IKA en de financiële 
dienst. 
 

 
13 Integan - Algemene vergadering - 20 mei 2016 - Goedkeuring 

agendapunten - Aanstelling afgevaardigde 
 

 Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001 
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt 
herhaald voor elke algemene vergadering 
Artikel 59 van dit decreet bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen 
het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van 
lid van een van de andere organen 
Artikel 44 en 59 krachtens 79 § 2 gewijzigd in het decreet van 18 januari 2013 
onmiddellijk van toepassing zijn verklaard 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.11.2013 – aanstelling W. Van Puymbroeck 
als afgevaardigde van de gemeente Brecht 
 
Historiek  
De gemeente Brecht is deelnemende gemeente van de ov Integan 
 
Motivatie  
Integan verstuurde op 30 maart 2016 de oproepingsbrief met de agenda van 
de algemene vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2016 die de 
volgende agendapunten bevat: 

1) Verslag vorige vergadering van 11 december 2015 
2) Verslag Raad van Bestuur 
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3) Jaarrekening en resultatenrekening 
4) Verslag commissaris 
5) Bestemming van het resultaat 
6) Kwijting bestuurders en commissaris 
7) Aanstelling commissaris 
8) Raad van bestuur – vervanging lid (regio zuid) 
9) Raad van bestuur – vervanging lid (regio noord) 
10) Rondvraag 

 
Door de gemeenteraad werd d.d. 11 februari 2016 goedkeuring verleend aan 
de afvaardiging van schepen W. Van Puymbroeck voor de raad van bestuur 
van Integan. 
 
Artikel 59 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er 
een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op 
de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kandidaturen in te dienen voor 
de afvaardiging voor de algemene vergaderingen van Integan. Deze 
kandidaturen moesten ten laatste ingediend worden op  
12 april 2016 bij de gemeentesecretaris. Er werd een kandidatuur ingediend 
door burgemeester L. Aerts namens CD&V-CDB en namens N-VA door Ivan 
Flebus.  
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. De kandidatuur van Ivan Flebus wordt niet ontvankelijk 
verklaard wegens niet-hoedanigheid van gemeenteraadslid. 
 
Raadslid P. Van Assche komt tussen tijdens de bespreking. 
 
Besluit:  Agenda : 28 stemmen voor 
 
Bij geheime stemming: Afgevaardigde algemene vergad ering:  
Luc Aerts: 15 stemmen voor 
Rudi Matthé: 12 stemmen voor 
1 onthouding 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde agenda en de bijhorende 
documenten. 
 
Artikel 2  
Als vertegenwoordiger van de gemeente Brecht voor de algemene 
vergadering van Integan van 2016 tot en met 2018 wordt burgemeester L. 
Aerts benoemd. 
 
Artikel 3  
De afgevaardigde op de algemene vergadering van Integan van 20 mei 2016 
die bij afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, wordt gemandateerd 
overeenkomstig deze beslissing te stemmen. 
 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Integan, Boombekelaan 
14 te 2660 Hoboken en aan burgemeester L. Aerts. 
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Geheime zitting 
14 Tijdelijke aanstelling van Rika Rits als lid van he t managementteam als 

waarnemend afdelingshoofd dienst Vrije Tijd 
 

 Juridisch kader  
Het gemeentedecreet. 
 
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 
 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 08.03.2007 met betrekking tot de 
samenstelling van het managementteam en de vaststelling van de 
organogram. 
 
Historiek  
Door secretaris A. Marnef werd op 29 februari 2016 goedkeuring verleend aan 
het onbetaald verlof van Katrien Geens van 1 april 2014 tot en met 31 
december 2016. 
 
Door het college van burgemeester en schepenen werd op 14 maart 2016 
Rika Rits, voltijds statutair sportconsulent (A1a-A3a) tijdelijk aangesteld als 
waarnemend afdelingshoofd dienst Vrije Tijd in vervanging van afwezigheid 
van Katrien Geens in onbetaald verlof van 01.04 t.e.m. 31.12.2016. 
 
Secretaris A. Marnef stelt voor om Rika Rits als vervangend afdelingshoofd 
tijdelijk aan te stellen als lid van het managementteam aangezien 
afdelingshoofden deel uitmaken van het managementteam. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen W. Van Puymbroeck. 
 
BESLUIT: Bij geheime stemming: 28 stemmen voor  
 
Artikel1  
Rika Rits, waarnemend afdelingshoofd dienst Vrije Tijd, wordt tijdelijk 
aangesteld als lid van het managementteam met ingang van 01.04.2016. 
 
Artikel 2 : 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Rika Rits en de 
personeelsdienst. 
 
 
 

 
  
 
Marnef A.  Aerts L. 
Secretaris  Burgemeester-Voorzitter 
 


