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OPENBAAR 

Verslag - Dagorde  

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 13 oktober 2016 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 40 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 13 oktober 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. 
Voorzitter L. Aerts heet iedereen van harte welkom. Hij stelt dat er een aanvullende agenda werd 
toegevoegd namelijk: 
1. Voorstel - verkeersveiligheid - zichtbaarheid brug 11 - P. Van Assche 
2. Motie in verband met Diftar - rest - P. Van Assche 
3. Interpellatie - Flankerende maatregelen en luierzakken - J. Slegers 
4. Interpellatie - Doven van de openbare verlichting 's nachts - P. Van Assche 
5. Vraag naar status van het dossier 'De Merel' - P. Van Assche 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Raadslid P.  verwijst naar het youtubekanaal en de facebookpagina voor de correcte weergave van de 
gemeenteraadszitting. 

Stemming:  
Met 15 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, 
Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 9 onthoudingen (Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Mieke Michiels, 
Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 13 oktober 2016 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

2. Dagorde OCMW-raad 18 oktober 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 

 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 10 november 2016  
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Historiek  
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 oktober 2016: 
  
Agendapunten van de openbare zitting: 
Openbare zitting 
Verslag - Briefwisseling 
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 20.09.2016 
2. Kennisname inkomende briefwisseling 
3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 13.09.2016 en 27.09.2016 
Secretariaat 
4. Grondruil Kapelakker 
5. Prestatiegerichte vergoeding voor weekendwerk verpleging-verzorging 

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. 18 oktober 2016 

Interne Zaken  

3. Personeel - verhoging zichtwaarde maaltijdcheque s 

Juridisch kader  
KB van  26 mei 2015 (BS 08.06.2015) tot wijziging van het KB van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis 
van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 
Wet van 6 december 2015 (BS 17.12.2015) tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
inzake maaltijdcheques en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. 
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

Historiek  
Door het besluit van de gemeenteraad van 10 december 2009 werd de werkgeversbijdrage in de 
maaltijdcheques verhoogd tot 7,00 euro met ingang van 01.01.2011. 

Advies  
Gunstig advies voor de gefaseerde verhoging van de maaltijdcheques werd bekomen op het 
onderhandelingscomité van vakbonden van 9 september 2016. 

Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. 
Op basis van de resultaten van de tevredenheidsenquête wordt aan de gemeenteraad gevraagd tot 
verhoging van de  maaltijdcheques met 0.50 euro met ingang van 01.01.2017 (--> zichtwaarde 7,50 euro) en 
bijkomend met 0.50 euro met ingang van 01.01.2018 (zichtwaarde 8,00 euro). 
Gunstig advies voor de gefaseerde verhoging van de maaltijdcheques werd bekomen op het 
onderhandelingscomité van vakbonden van 9 september 2016. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad besluit tot verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques met 0.50 euro met 
ingang van 01.01.2017 (--> zichtwaarde  7,50 euro)  en bijkomend met 0.50 euro met ingang van 01.01.2018 
(zichtwaarde 8,00 euro). 

4. Aanpassing personeelsformatie en organogram - di enst grondgebiedszaken 

Juridisch kader  
Op grond van artikel 5 van het Vlaams Rechtspositiebesluit van 07.12.2007 worden alle bestendige 
contractuele betrekkingen, die beantwoorden aan de mogelijkheden voor contractuele tewerkstelling vermeld 
in artikel 104 §2, 3°,4°,5° of 6° van het gemeentedecreet, vastgesteld in de personeelsformatie. Ook tijdelijke 
betrekkingen die bestemd zijn voor projecten worden opgenomen in de personeelsformatie. 
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Advies  
Voor de voorliggende wijzigingen in de personeelsformatie en organogram werd schriftelijk advies gevraagd 
aan de secretarissen van de vakbonden. 

Motivatie  
Vanaf 23 februari 2017 worden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de 
omgevingsvergunning. In functie van de ondersteuning en begeleiding van dit nieuwe project dat volledig 
digitaal zal verlopen wordt voorgesteld een voltijdse statutaire functie van 'deskundige ruimtelijke ordening' 
op niveau B1-3 op te nemen in de personeelsformatie en organogram binnen de dienst grondgebiedszaken. 
Deze persoon zal de omgevingsambtenaar bijstaan in de dienstverlening op het vlak van stedenbouw en 
ruimtelijke ordening. Als deskundige staat hij/zij daarbij in het bijzonder in voor de voorbereiding en de 
opvolging van de dossiers betreffende stedenbouwkundige vergunningen, meldingen, 
verkavelingsvergunning en stedenbouwkundige attesten. Eén voltijdse functie van administratieve 
medewerk(st)er (C1-3) binnen dezelfde dienst wordt uitdovend geplaatst. 
Het afdelingshoofd grondgebiedszaken zal - omwille van gezondheidsredenen - tijdelijk niet voltijds kunnen 
werken. In functie van de continuïteit van de dienstverlening wenst het bestuur hier extra ondersteuning te 
voorzien door het creëren van een tijdelijke bijkomende contractuele functie van projectmedewerker dienst 
Grondgebiedszaken op niveau A1a. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. Vanaf 
23 februari 2017 worden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de 
omgevingsvergunning. In functie van de ondersteuning en begeleiding van dit nieuwe project dat volledig 
digitaal zal verlopen wordt voorgesteld de personeelsformatie en het organogram te wijziging. De volgende 
aanpassingen worden doorgevoerd: uitbreiding met 1 VE statutaire functie van Deskundige ruimtelijke 
ordening (B1-3) waarbij 1 VE statutaire functie van administratieve medewerk(st)er binnen de dienst 
grondgebiedszaken uitdovend wordt geplaatst.Een  uitbreiding met 1 VE tijdelijke contractuele functie van 
projectmedewerker Dienst Grondgebiedszaken (A1aA3a) gedurende de periode die nodig is voor 
bijkomende ondersteuning van het afdelingshoofd dienst grondgebiedszaken. In functie van de aanwerving 
van voornoemde functies moeten de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden worden vastgesteld en 
opgenomen in de rechtspositieregeling. 
Visum-budget:  Budget voor de statutaire functie wordt ingeschreven in het budget 2017 onder beleidsveld 
6201000 0600 (statutaire functie). Budget voor de contractuele functie wordt - in functie van een snelle 
aanwerving - opgenomen in de eerstvolgende budgetwijziging 2016 en het budget 20174 op beleidsveld 
6202000 0600. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van de personeelsformatie en het organogram van de 
gemeente Brecht waarbij de volgende aanpassingen worden doorgevoerd: 
- uitbreiding met 1 VE statutaire functie van Deskundige ruimtelijke ordening (B1-3) waarbij 1 VE statutaire 
functie van administratieve medewerk(st)er binnen de dienst grondgebiedszaken uitdovend wordt geplaatst; 
- uitbreiding met 1 VE tijdelijke contractuele functie van projectmedewerker Dienst Grondgebiedszaken (A1a-
A3a) gedurende de periode die nodig voor bijkomende ondersteuning van het afdelingshoofd dienst 
grondgebiedszaken. 
 
Artikel 2  
In functie van de aanwerving van voornoemde functies moeten de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden worden vastgesteld en opgenomen in de rechtspositieregeling. 
A. Deskundige ruimtelijke ordening (B1-3)  
   a)   via aanwerving:  

1)     houder/houdster zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B: 
a.    bachelordiploma uitgereikt  door : 

                    - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde erkende instellingen voor hoger onderwijs; 
                   - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden 
scholen, of de bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                  -  een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde 
examencommissie; 

b.  diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bacheler-na-
bacheloropleidingen, erkend en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
Accredatieorganisatie (NVAO); 
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c. Het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een 
instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van de 
gemeenschappen, met uitzondering van verpleegkundige, uitgereikt door het hoger 
beroepsonderwijs; 

                             d. of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in 
bijlage van de goedgekeurde rechtspositieregeling; 
 2) geslaagd zijn in een selectieprocedure; 

 b) via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 

hebben in een graad van niveau C; 
2)     houder/houdster zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig; 
3)     een minimaal voldoende evaluatieresultaat  gekregen hebben voor de laatste periodieke 

evaluatie; 
4)     geslaagd zijn in een niveauoverschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 

aanwervingexamen; 
 B. Projectmedewerker Dienst Grondgebiedszaken (A1a- 3a) 
 a)   via aanwerving:  

1)     houder zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A: 
a.  masterdiploma’s die uitgereikt zijn door: 

                     - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden 
                       scholen, of de bij wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                     - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte,  
                       gesubsidieerde erkende instellingen voor hoger onderwijs; 

                                  - een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examen  
                                   commissie; 

b.  diploma’s of getuigschriften van masteropleidingen of master-na-
masteropleidingen, erkend en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO); 
c. diploma’s van doctor;(of houder zijn van de diploma’s opgenomen in 
overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de goedgekeurde 
rechtspositieregeling); 

2)     geslaagd zijn in een selectieprocedure ; 
3)     voor de lijnfuncties van niveau A bevat de selectie altijd een psychotechnische proef in verband met 
managements- en leiderschapscapaciteiten op dit niveau waarvoor een geschiktheidsverklaring moet voor 
worden bekomen.     
 

5. Goedkeuring oprichting en statuten VZW Brecht We rkt - dienstenchequebedrijf 

Juridisch kader  
De besluitwet van 28 december 1944 - artikel 8 - PWA oprichting  door de gemeenten in de vorm van een 
VZW. 
Wet van 27 juni 1921 over de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen. 
Het decreet van 22 november 2013 en het bijhorende uitvoeringsbesluit rond lokale diensteneconomie trad 
in werking op 1 april 2015. 
Op 1 juli 2014 werd de bevoegdheid over de dienstencheques overgedragen van de federale naar de 
Vlaamse regering. 
Statuten PWA Brecht VZW d.d. 4 juni 1996 
Het gemeentedecreet, 15 juli 2005. 

Historiek  
Met de zesde Staatshervorming werden een aantal bevoegdheden overgedragen van de federale overheid 
naar de gewesten. Met het Vlaams regeerakkoord van 23 juli 2014 engageerde de Vlaamse Regering zich 
tot de ontwikkeling van één systeem van tijdelijke werkervaring waarin onder andere PWA (artikel 60, § 7 en 
artikel 61 OCMW-wet, gesubsidieerde contractuelen (hierna GESCO's) en werkervaringsprojecten en 
WEP+, worden geïntegreerd. 
Op 1 april 2015 werd de bevoegdheid 'erkenning van de PWA-VZW overgeheveld naar de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). 
De hervorming van het PWA-stelsel is uitgewerkt in de conceptnota 'hervorming van het PWA-stelsel: naar 
een nieuw instrument 'Wijk-werken' binnen het Vlaams Activeringsbeleid'. Deze werd goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 4 maart 2016. 
In de toekomst zal de PWA-werking bijgevolg omgevormd worden tot wijkwerking en zal de dienstencheque-
activiteit geen deel meer uitmaken van de 'PWA werking'. 
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Advies  
Raad van bestuur VZW PWA Brecht - 7 november 2016 

Motivatie  
Naar aanleiding van de omvorming van PWA vanaf 1 januari 2017 werden gesprekken opgestart vanuit 
PWA Brecht VZW met de gemeente Brecht. 
In de toelichtingsnota van Meester De Keuster d.d. 15 juni 2016 werden structuren voorgesteld om de 
activiteit van de dienstencheques uit te voeren. 
Na overleg met afgevaardigden van de huidige PWA VZW Brecht werd beslist om een nieuwe VZW Brecht 
Werkt - Dienstenchequebedrijf op te richten. 
Meester De Keuster stelde een oprichtingsakte en statuten op voor VZW Brecht Werkt - 
Dienstenchequebedrijf. 
In deze statuten worden de formaliteiten van de algemene vergadering en het dagelijks bestuur opgenomen 
van de VZW Brecht Werkt - Dienstenchequebedrijf. 
De algemene vergadering zal bestaan uit A-leden (3) en B-leden (4). De vereniging telt tenminste 7 
werkelijke leden. Het aantal leden categorie B moet altijd hoger zijn dan het aantal leden van de categorie A. 
De raad van bestuur zal bestaan uit 1 A-lid en 2 B-leden. 
De kandidaturen voor de A-leden (politiek afgevaardigden) (3) moesten ten laatste op 8 november 2016 
ingediend worden bij de gemeentesecretaris. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Op huidig 
ogenblik is er in Brecht een PWA dat in het kader van dienstencheque-activiteiten een groot aantal dames 
tewerkstelt. Ongeveer 45 dames en 4 personeelsleden die langere tijd ziek zijn. Vanuit Vlaanderen, naar 
aanleiding van het laatste regeerakkoord, werd beslist om vanaf januari 2017 geen dienstencheque-
activiteiten meer uit te voeren door PWA, maar PWA voor te behouden voor wijkwerken. 
De verantwoordelijken van PWA Brecht hebben contact gezocht met gemeente Brecht om partner te worden 
in dit verhaal. Er werd positief geantwoord omwille van de tewerkstelling en de werkzekerheid die van belang 
is. Er is nog ruimte om te groeien, maar dit is afhankelijk van het voortbestaan van het fenomeen 
dienstencheque. Het gaat dikwijls over lager opgeleiden en mensen in een moeilijke sociale situatie. In die 
context wordt voorgesteld om mee te gaan in deze niet-gemeentelijke vzw. De gemeente blijft een 
minderheidspartner. Er werd geopteerd voor een algemene vergadering met minstens 7 leden, 3 voor de 
gemeente en 4 voor de privé-partner. We willen ook een plaats reserveren voor een afgevaardigde van de 
oppositie. We willen er snel mee doorwerken. Op maandag 14 november 2016 zouden we, mits goedkeuring 
door de gemeenteraad, tot oprichting overgaan. Deze oprichting is snel nodig om nog een erkenning te 
krijgen. 
Het huidige scenario werd ook al geschetst aan de personeelsleden van de VZW. Er zijn verplichtingen om 
dit ook arbeidsrechtelijk in orde te brengen. Momenteel wordt de administratie geleid door twee personen, 
waarvan 1 persoon vanaf januari terug naar VDAB zal gaan. Er blijft één iemand achter. Het doel is om 
vertrekkend personeelslid tijdig te vervangen door iemand met een bachelordiploma. De statuten werden 
opgemaakt door meester Dirk De Keuster. Elke partner moet in de algemene vergadering en de raad van 
bestuur gekend zijn. Iedere partner heeft bepaalde zeggingskracht binnen de VZW. 
Er worden nog drie tekstuele aanpassingen voorgesteld namelijk op pagina 3 onder 5.2 zal voor het getal '7' 
minimum worden toegevoegd evenals voor het getal '4' van de leden van categorie B. Dit is op verzoek van 
de huidige PWA omdat enkele mensen van de huidige werking hun schouders eronder willen blijven zetten. 
dit verandert niets aan de verhoudingen. Op pagina 6 onder 12.3 moet het woord 'van' toegevoegd worden 
in de zin ' De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (...) van stemmen met dien verstande 
dat de gewone meerderheid steeds een stem moet bevatten 'van' een lid van elke categorie afzonderlijk, 
zijnde een lid van categorie A en een lid categorie B. 
Er werden 4 kandidaturen ingediend voor de algemene vergadering namelijk door Luc Aerts, Ilse Van Den 
Heuvel, Bruno Bellens en Christel Van Akeleyen. Burgemeester L. Aerts diende ook een kandidatuur in voor 
de raad van bestuur. 
Raadslid E. Peeters vraagt of de namen van de private partners al gekend zijn. Deze staan in de statuten 
nog niet ingevuld. Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit Marcel Lippens, Louis Mertens, Albert Pooters, 
Valckx Linda en Marcel Van Dyck zijn. 
Raadslid E. Peeters vraagt of zij als natuurlijk persoon zetelen. Nu is vertegenwoordiging van Boerenbond, 
ACV,... Burgemeester L. Aerts repliceert dat zij er als natuurlijk persoon in zetelen. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat er op pagina 7 in punt 12.6 verwezen wordt naar 'telegram' en of dit niet 
anders geformuleerd kan worden. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat de woorden 'per telegram' geschrapt 
zal worden. 
Burgemeester - voorzitter L. Aerts stelt dat in artikel 1 van het besluit het woord 'akte' geschrapt zal worden. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit  
 
Bij geheime stemming: Aanstelling afgevaardigde VZW  Brecht werkt (lid oppositie)  
Bruno Bellens: 14 stemmen voor 
Christel Van Akeleyen: 5 stemmen voor 
Onthouding: 8 stemmen 
Bij geheime stemming: Aanstelling afgevaardigde VZW  Brecht Werkt (meerderheid)  
Luc Aerts: 23 stemmen voor, 1 stem tegen 
Ilse Van Den Heuvel: 20 stemmen voor, 1 stem tegen 
Onthouding: 2 stemmen 
Bij geheime stemming: Aanstelling afgevaardigde VZW  Brecht Werkt - raad van bestuur - Luc Aerts  
24 stemmen voor 
1 stem tegen 
1 onthouding 
1 stem ongeldig 
 
Artikel 1   
Goedkeuring wordt verleend aan de oprichting en statuten van VZW Brecht Werkt - Dienstenchequebedrijf. 
 
Artikel 2  
 Als politiek afgevaardigde voor de algemene vergadering worden de volgende politici bij geheime stemming 
aangesteld: 
1. Luc Aerts 
2. Ilse Van Den Heuvel 
3. Bruno Bellens 
 
Artikel 3  
Als politiek afgevaardigde voor de raad van bestuur wordt Luc Aerts bij geheime stemming aangesteld. 
 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan VZW Brecht Werkt - Dienstenchequebedrijf. 

6. Kempens Landschap - aankoop gronden ter streke v an Noenheuvel -  Sectie K 170 E2 / K 170 
V2 / K 170 W2 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: Natuur en milieubeheer 
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven 
Actieplan: Uitbouw van een milieuzorgsysteem 
Actie: Samenwerking externe partners 
Budgetcode: Toelage Kempens Landschap (aankoop gronden) – 2016/6493002/3/0390 – 5.000 euro 

Juridisch kader  
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 april 1998 over de toetreding tot vzw Stichting Kempens Landschap 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9.11.2006 over de gezamenlijke financiering van het landschapsbeheerplan 
Brechtse Heide 
Ministerieel besluit d.d. 20 oktober 2009 over Landschapsbeheerplan De Brechtse Heide 

Historiek  
Sinds de eerste aankoop in 2006 in de Brechtse Heide heeft VZW Kempens Landschap reeds een vijftigtal 
percelen in eigendom. 
Kempens Landschap VZW, Peredreef 5 te 2580 Putte vraagt in haar schrijven d.d. 13 oktober 2016 
goedkeuring van de gemeente Brecht om over te gaan tot de aankoop tot de aankoop van volgende 
percelen die grenzen aan reeds verworven percelen in Noenheuvel: 
- Het perceel, sectie K 170 E 2, eigenaar Van Meer Hugo en Dervoigne Christiane, oppervlakte 1.356 m² 
- Het perceel, sectie K 170 V 2, eigenaar Van Meer Hugo en Dervoigne Christiane, oppervlakte 1.000 m² 
- Het perceel, sectie K 170 W 2, eigenaar Van Meer Hugo en Dervoigne Christiane, oppervlakte 1.250 m² 

Motivatie  
Deze aankoop zou een verderzetting betekenen van het eerder genomen engagement tot landschappelijke 
opkuis van de Noenheuvel en zou bijdragen aan een verdere vrijwaring van de Brechtse Heide in het kader 
van het landschapspark de Voorkempen. 
De gemeente Brecht engageert zich om tussen te komen voor 20% bij de totale aankoopkost en het beheer 
en de inrichting van het verworven terrein waar te nemen. Het vermoedelijk aandeel van de gemeente is 
1.950 euro, respectievelijk kosten voor de aankoop en registratie inbegrepen. 
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Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de verkoop van de volgende percelen door de VZW Kempens Landschap 
VZWl: 
  
- Het perceel, sectie K 170 E 2, eigenaar Van Meer Hugo en Dervoigne Christiane, oppervlakte 1.356 m² 
  
- Het perceel, sectie K 170 V 2, eigenaar Van Meer Hugo en Dervoigne Christiane, oppervlakte 1.000 m² 
  
- Het perceel, sectie K 170 W 2, eigenaar Van Meer Hugo en Dervoigne Christiane, oppervlakte 1.250 m² 
 
Artikel 2 :  
Het gemeentebestuur van Brecht moet voor 20% tussenkomen in de aankoop van de grond namelijk voor 
een totaal bedrag van 1.950 euro. Het gemeentelijk aandeel in de kosten van de aankoop en de registratie 
zijn hierin opgenomen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de VZW Kempens Landschap, Peredreef 5 te 2580 
Putte en de financieel beheerder. 

7. Waardebepaling en verrekening van de roerende go ederen binnen Brandweer Zone Rand 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 4 Veiligheidszorg 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur biedt een ondersteunende rol op het vlak van veiligheid voor elke 
Brechtenaar. 
Actieplan: We willen bescherming bieden door de bevoegde organisaties te ondersteunen. 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
De wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007. 

Historiek  
De hulpverleningszone Brandweer Zone Rand werd op op 1 januari 2017 opgericht. 
De gemeente Brecht maakt deel uit van de hulpverleningszone Rand. 
De roerende goederen van de gemeenten werden automatisch overgedragen naar de hulpverleningszone. 
De zoneraad van de hulpvereningszone kan in onderling overleg een waardebepaling en financiële 
verrekening voor deze onroerende goederen bepalen. 

Motivatie  
De zoneraad en het zonecollege van Brandweer Zone Rand besprak in verschillende zittingen de manier om 
tot een billijke waardering voor de roerende goederen te komen. In september 2015 besliste de zoneraad om 
de waarde van de roerende goederen te bepalen op basis van het aantal manschappen, de leeftijd en het 
aantal van de voertuigen in plaats van de reëele boekwaarden te bepalen. 
Het zonecollege deed op 27 juni 2016 een voorstel om 25% van de waarde van de roerende goederen in te 
brengen “om niet”. Het zonecollege stelt ook voor om de overige 75% van de waarde van de roerende 
goederen te verrekenen onder de gemeentebesturen door middel van een clearing. Het zonecollege stelt 
voor om de financiële effecten van deze clearing te spreiden over 10 jaar zodat de financiële impact voor de 
gemeenten gemilderd wordt. 
De zoneraad van Brandweer Zone Rand keurde dit voorstel goed in zitting van 28 oktober 2016. 
De zoneraad vraagt de burgemeesters en secretarissen van de gemeenten aangesloten bij Brandweer Zone 
Rand om dit voorstel voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van Brandweer Zone Rand. 
De financiële gevolgen voor gemeente Brecht zijn de volgende: 
Uitgangspunt lening met 25% om niet. 
Totaal aan waardebepaling voor de roerende goederen voor de ganse zone aan 75% = 11.001.481 euro. 
De waardebepaling roerende goederen Brecht aan 75% = € 643.992 euro 
Verdeelsteutel 2016= 6,46% 
Dotatieverhoging bij 75% roerende goederen= 710.696 euro 
Verschil inbreng roerende goederen aan 75% en dotatieverhoging= - 66.703 euro (op 10 jaar) 



8 

Jaarlijks te betalen bij een spreiding over 10 jaar= 6.670 euro 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat dit 
handelt over de roerende goederen die nu eigendom zijn van de gemeente. Dit wordt in deze periode 
voorgelegd aan 21 gemeenteraden. Van elk bestuur wordt verwacht dat er een globaal akkoord wordt 
bekomen. Zoniet wordt dit volgens het KB geregeld. Men zoekt dus binnen de brandweerzone rand naar een 
consensus. Men heeft een inventaris gemaakt van het rollend materieel, het persoonlijk 
beschermingsmateriaal en materiaal dat aanwezig is. Men heeft dit dan naar waarde geschat. Er werd ook 
rekening gehouden met de afschrijvingsregels. Zo komt men aan een totale waarde van 14.668.641 euro in 
de hele zone. Voor Brecht en Sint Job is dit 858.657 euro. Men wil dit financieel draagbaar maken voor de 
zone. In eerste instantie heeft men aan de 21 besturen voorgesteld om 25% van de waarde 'om niet' over te 
dragen aan de zone. Dit is een toegeving aan de besturen die voor de hervorming nog geen brandweer 
hadden, de zogenaamde beschermde gemeenten. Van 14.668.641 euro wordt 25% om niet overgedragen. 
Wat zou het kosten om te gaan lenen? Voor Brecht betekent dit ongeveer 75.000 euro op 10 jaar. 
Uiteindelijk heeft men geopteerd voor een clearing. Voor gemeente Brecht betekent dit 666.703 euro dat 
opgelegd moet worden, gespreid over 10 jaar. Voor de komende 10 jaar stijgt de dotatie met 6.670 euro per 
jaar. Dit gaat over de roerende goederen. Er moet nog een oplossing gevonden worden voor de overdracht 
van de onroerende goederen. Dit wil zeggen dat sommige besturen een ristorno zullen bekomen op de 
dotatie vb. Brasschaat. De andere gemeenten die beschermd zijn, staan tegenover een grote verhoging. Of 
dit tot een globale oplossing zal leiden in de 21 gemeenten zal de toekomst moeten uitwijzen. Burgemeester 
L. Aerts vraagt om goedkeuring, maar sluit niet uit dat de komende maanden terug naar de raad moet 
gegaan worden. 
Tijdens de gemeenteraad komt raadslid P. Van Assche tussen. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad van Brandweer Zone Rand van de gemeente Brecht gaat akkoord met het voorstel over 
de waardebepaling van de roerende goederen van het zonecollege van Brandweer Zone Rand. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van het zonecollege van Brandweer Zone Rand om 25% 
van de waarde van de roerende goederen in te brengen “om niet” en de overige 75% van de waarde van de 
roerende goederen te verrekenen door middel van een clearing die gespreid wordt over een periode van 10 
jaar. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder en brandweer Zone Rand, 
Kruispadstraat 91, 2900 Schoten. 
  

Vrije Tijd  

8. Jaarverslag ILV Sportregio Antwerpse Kempen 2015  - Goedkeuring 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein:Cultuur/Vrije Tijd 
Beleidsdoelstelling:Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod voor 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Budgetsleutel: 2015/6497027/7/0740 toelage regio kansengroepen/Sport 

Juridisch kader  
De overeenkomst  tussen de gemeente Brecht, de provincie en andere gemeenten voor de ILV Sportregio 
Antwerpse Kempen goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 mei 2007 gewijzigd op 15 januari 2015. 
Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 

Historiek  
Hoofdstuk 6 (art. 14) van de overeenkomst tussen de ILV sportregio Antwerpse Kempen en het 
gemeentebestuur bepaalt dat elke deelnemende gemeente verplicht is zijn gemeenteraad te informeren over 
de werking van de ILV. 
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Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. in het 
werkingsverslag worden de missie, visie, jaarplanning, balans, resultatenrekening en begroting 2017 
besproken. De provincie participeert niet meer naar aanleiding van de staatshervorming. Elke gemeente 
staat in voor een deel van de activiteiten. Door het wegvallen van een coördinator geeft dit bijkomende druk 
op de sportdienst. 
Raadslid P. Van Assche komt tussen tijdens de bespreking. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de jaarrekening en werkingsverslag 2015 van Sportregio Antwerpse Kempen goed.  
  
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de sportdienst 

Intergemeentelijke samenwerking  

9. IKA - Buitengewone algemene vergadering - 19 dec ember 2016 - Vaststelling agenda 

Juridisch kader  
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
Volgens artikel 5 van de statuten loopt de duurtijd van IKA tot 31.12.2016. 
Overeenkomstig artikel 35 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking kan een 
dienstverlenende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren verlengd kan 
worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar. 
Artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat minstens één buitengewone 
algemene vergadering wordt belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.11.2013 over de aanstelling van E. De Groof als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht voor IKA 

Historiek  
De gemeente Brecht is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA. 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 19 september 2016 opgeroepen deel te nemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19 december 2016 zal plaatsvinden. 

Advies  
Door de commissie intergemeentelijke samenwerking werd op 27 oktober 2016 een positief advies verleend 
over de statutenwijziging en de verlenging van IKA. 

Motivatie  
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 19 december 2016 bevat volgende 
agendapunten: 
1. Kennisname van het verlengingsdossier van IKA 
2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van IKA tot 31.12.2034 
3. Goedkeuring van de statutenwijziging van IKA 
4. Strategie voor het boekjaar 2017 
5. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 
In het uitvoerige verlengingsdossier zit een positieve evaluatie van de samenwerking en de bereikte 
resultaten vervat. 
Het verlengingsdossier wijst op het belang van een voortzetting van de intergemeentelijke samenwerking en 
werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 19.09.2016. Daarna werd het volledige dossier aan alle 
deelnemers bezorgd. Op basis hiervan wordt aan de deelnemers van IKA voorgesteld IKA te verlengen voor 
een termijn van 18 jaar die eindigt op 31.12.2034. 
De verlenging van IKA gaat gepaard met een statutenwijziging en van deze gelegenheid werd gebruik 
gemaakt om de statuten eveneens te moderniseren en af te stemmen op de huidige werking. 
Het is aangewezen om voor het beheer en de financiering van strategische participaties op intergemeentelijk 
niveau samen te werken, aangezien hiermee schaalvoordelen verbonden zijn. 
Ika kan op verzoek van elk aangesloten bestuur overgaan tot het beheer en de financiering van strategische 
participaties. 
Ika kan op verzoek van elk aangesloten bestuur overgaan tot de financiering van lokale investeringen. 
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De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering. 
De raad van bestuur van IKA heeft op 19 september 2016 de strategie voor het boekjaar 2017 bepaald. 
De raad van bestuur van IKA heeft op 19 september 2016 de begroting opgesteld. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij meldt dat 
vandaag van IKA nog een strategienota werd ontvangen. Deze werd nog gemaild aan alle raadsleden. 
Raadslid E. Peeters vraagt of de strategienota en het addendum het enige is dat gewijzigd werd. Op de 
commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie heeft de fractie zich onthouden. De 
kapitaalsinbreng in Eandis Assets gaat niet door. Voor ons is het nog niet duidelijk hoe dit verwerkt zal 
worden. Het is moeilijk om te stemmen voor een strategienota die nog niet klopt en dus zal de fractie zich 
onthouden. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat uw en mijn partij in de regering zitten. Er moet een 
oplossing gevonden worden voor de ondercapaciteit van de distributienetbeheerder. Er zal iets moeten 
gebeuren. Een andere piste is vermindering van de dividenden van de besturen, maar willen we dat wel? 

Stemming:  
Met 18 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, 
Joziena  Slegers, Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 9 onthoudingen (Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven 
Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IKA die zal gehouden worden op maandag 19 december 2016 om 18u30 in E10 Hoeve, Kapelstraat 8A, 
2960 Brecht evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende 
beslissingen: 
1. Kennisname van het verlengingsdossier van IKA 
2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van IKA tot 31.12.2034 
3. Goedkeuring van de statutenwijziging van IKA 
4. Strategie voor het boekjaar 2017 
5. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 
 
Artikel 2  
De gemeente wordt op de zitting van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 19 december 
2016 vertegenwoordigd door raadslid E. De Groof, wonende te Rommersheide F 6, 2960 Brecht. 
Raadslid E. De Groof dient te handelen en te beslissen conform de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering 
van IKA van 19 december 2016, waarover een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan IKA, Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel. 

10. Integan - Algemene vergadering  - 16 december 2 016 - Goedkeuring agenda 

Juridisch kader  
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
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 zijn krachtens artikel 79, § 2, gewijzigd in het decreet van 18 januari 2013 onmiddellijk van 
toepassing verklaard. 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14.04.2016 over de aanstelling van Luc Aerts als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht. 

Historiek  
De gemeente Brecht is deelnemer van Integan; 

Motivatie  
Integan verstuurde op 24 oktober 2016 een oproepingsbrief met de agenda van de Algemene Vergadering 
van aandeelhouders van 16 december 2016 die de volgende agendapunten bevat: 
1. Verslag vorige vergadering van 20 mei 2016 
2. Begroting 2017 
3. Rondvraag 
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Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde agenda en de bijhorende documenten. 
 
Artikel 2  
De afgevaardigde op de algemene vergadering van Integan van 16 december 2016, Luc Aerts, wordt 
gemandateerd overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Integan, Boombekelaan 14 te 2660 Hoboken. 

11. Cipal - Algemene vergadering - 9 december 2016 - Goedkeuring agenda 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
De laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”) van 14 
april 2014; 
Het gemeenteraadsbesluit van 14 november 2013 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal namelijk schepen L. Torfs. 

Historiek  
De gemeente is deelnemer van Cipal; 

Motivatie  
Cipal verstuurde op 24 oktober 2016 ene uitnodiging voor de algemene vergadering van Cipal op 9 
december 2016 met de volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2.Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie) 
3. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder 
4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
5. Rondvraag 
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
Bij de agendapunten van de algemene vergadering werd een toelichtende nota gevoegd. 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 
Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 9 december 2016 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2  
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 9 
december 2016 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig 
zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden 
verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende 
vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
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Aanvullende agenda  

12. Voorstel - Verkeersveiligheid - zichtbaarheid b rug 11 

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 aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd namelijk 
over de verkeersveiligheid en zichtbaarheid aan brug 11. Hij stelt voor dat de gemeente Brecht onderzoekt 
of het plaatsen van een sensor-signalisatie – opstelling aan brug 11 de verkeersveiligheid zou kunnen 
verhogen. 
De Verkeersraad Brecht – St-Lenaarts besprak in zijn vorige zitting de verkeerssituatie aan brug 11, met 
name de slechte zichtbaarheid die het respecteren van de voorrangsregeling bemoeilijkt. Dit punt kwam ook 
in deze raad reeds meerdere malen ter sprake. De nieuwe brug ligt dermate hoog dat tegenliggend verkeer 
slechts opgemerkt kan worden door verder dan de stopstreep te rijden. Dit creëert een oncomfortabele en 
zelfs onveilige situatie die mogelijk aanleiding kan geven tot disputen onder automobilisten. Een oplossing 
zou erin kunnen bestaan de reling van de brug terug van een horizontaal profiel te voorzien, zodat de 
zichtbaarheid verbetert. Deze oplossing wordt echter geweigerd door NV De Scheepvaart. 
De oplossing die onze fractie voorstelt, is technisch. Het voordeel daarvan is dat ze door de 
verkeersdeelnemers makkelijker geaccepteerd wordt dan meer invasieve maatregelen. Een sensor 
gekoppeld aan een oplichtend verkeersbord zou de zijde die voorrang dient te verlenen kunnen attenderen 
op tegemoetkomend verkeer waaraan voorrang verleend moet worden. 
Er hoeft niets aan signalisatie noch voorrangsregeling gewijzigd. De sensor en het signalisatiebord dienen 
louter als verlengstuk van de ogen van de verkeersdeelnemer. 
Afhankelijk van de concrete uitwerking dient hiervoor niet eens de formele medewerking van NV De 
Scheepvaart gevraagd. Een andere mogelijkheid waarbij de kosten voor de gemeente beperkt blijven, zou 
een gezamenlijke financiering met NV De Scheepvaart kunnen zijn. 
Technisch is dit geen ingewikkeld project. Het concept is eenvoudiger dan de “sneller dan 50 = rood licht” 
opstelling (de snelheidsmeting valt weg). 
Kleine opmerking vooraf: is het de bedoeling om ieder punt van de verkeersraad in de gemeenteraad aan 
bod te laten komen ?  Dan kunnen we even goed de verkeersraad meteen afschaffen, maar ik denk dat dat 
niet de bedoeling kan zijn. 
Nu ter zake: u stelt dat: “sensor en signalisatiebord dienen louter als verlengstuk van de ogen van de 
verkeersdeelnemer”. 
Schepen L. Torfs repliceert als volgt. Ogen zijn niet altijd onfeilbaar.  Wat als de sensor het niet doet ?  En 
dit is echt niet onmogelijk, kijk maar naar de snelheidsborden die een indicatie van je snelheid geven 
wanneer je er komt aan gereden.  Ook deze laten het soms afweten. 
Als de sensor het dus niet doet, gaat men er van uit dat er geen tegenliggend verkeer aankomt en trapt men 
nog wat harder op het gaspedaal.  En dit kan echt niet de bedoeling zijn.  Het comfort of het gemak 
waarmee men over de brug kan rijden, wordt dan misschien wel verbeterd maar de verkeersveiligheid niet, 
integendeel.  Zo’n sensor is eigenlijk vergelijkbaar met een verkeersspiegel en creëert een vals gevoel van 
veiligheid.  
Bij wegenwerken in de toekomst zou er wel rekening mee kunnen gehouden worden om de aanloop naar de 
brug te verhogen zodat de zichtbaarheid op het tegemoetkomend verkeer verbetert. 
Ik stel dan ook voor om het voorstel niet verder te onderzoeken en er geen sensor-signalisatie te plaatsen. 
Raadslid P. Van Assche wenst het verschil in prijs te kennen tussen een sensor en de verhoging van de 
brug. We kunnen dan ook verkeerslichten afschaffen, want die kunnen ook stuk. Wat is dan ondertussen de 
oplossing? Schepen L. Torfs antwoordt dat dit kan leiden tot verkeersagressie. 
Raadslid J. Slegers vindt ook dat er iets moet gebeuren. Je ziet niet wat er aan verkeer aankomt. Kan de 
gemeente mogelijkheden onderzoeken. 
Raadslid B. Van De Mierop stelt dat het niet evident is dat een voorstel van wie ook bekeken kan worden. Dit 
is nu de tweede keer. Het is moeilijk om toe te geven dat er eens naar gekeken kan worden. Hij vraagt aan 
raadslid P. Van Assche of dit voorstel elders al van toepassing is. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat schepen L. Torfs niet wil zeggen dat er geen probleem is. Maar we 
moeten durven zeggen dat we dit met de NV De Scheepvaart moeten bekijken en niet zomaar zelf met een 
oplossing te komen. We moeten de NV De Scheepvaart ervan overtuigen om naar het hekwerk te kijken. Als 
de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen vraagt om met NV De Scheepvaart rond 
de tafel te zitten, zal dit engagement aangegaan worden. 
Raadslid P. Van Assche vraagt of de relatie met NV De Scheepvaart toelaat om tot een oplossing te komen. 
Schepen P. Schrijvers antwoordt dat het ervan afhangt wat er gevraagd wordt. 
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Burgemeester L. Aerts vraagt of er in de verkeersraad een oplossing gesuggereerd werd. Raadslid P. Van 
Assche antwoordt dat hij dit heeft aangehaald, het is genotuleerd en nu wordt het door hem aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
Burgemeester L. Aerts vraagt of er een stemming over de sensor nodig is of gaan we een engagement aan 
om met NV De Scheepvaart te overleggen. 
Raadslid B. Van De Mierop vraagt of er een timing afgesproken kan worden. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat er in december of januari een overleg met NV De Scheepvaart 
aangegaan zal worden en vraagt aan de secretaris om hierover na de vergadering terug te koppelen aan de 
gemeenteraad. 
  

Besluit  
De gemeenteraad verwerpt het voorstel, maar zal in overleg gaan met NV De Scheepvaart en dit 
terugkoppelen aan de gemeenteraad. 

13. Motie in verband met Diftar - rest - P. Van Ass che 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Motivatie  
Raadslid M. Bresseleers verlaat de zitting.  
Raadslid P. Van Assche dient een motie in over Diftar- rest meer bepaald dat de gemeenteraad van Brecht 
de gemeente en IGEAN oproept om rond de tafel te gaan zitten om een oplossing te vinden voor de 
nijpende problemen die met de invoering van Diftar-rest gepaard gaan. 
Ten eerste verzet Vlaams Belang zich met klem tegen de manier waarop het bestuur zijn inwoner de arm 
omwringt. Verschillende inwoners (ondermeer handelaars) deelden ons mee dat zij reeds over een 
afvalcontract met een private firma beschikken. Dat is een perfect legale oplossing. Zij hebben geen nood 
aan de IGEAN-container. Het is toch ondenkbaar hen te verplichten gebruik te maken van een “service” die 
zij niet nodig hebben (en niet wensen). 
Raadslid M. Bresseleers neemt terug deel aan de zit ting.  
Ten tweede vragen we dat het bestuur eerlijk met zijn inwoners omgaat en dat de vlag ook de lading dekt. 
De verplichting een service af te nemen die niet individueel vastgesteld kan worden, kan juridisch geen 
retributie zijn. Dit is een belasting. 
Ten derde gaat dit wel degelijk om een prijsverhoging. Net zoals tegenover een product een prijs staat, staat 
tegenover een dienst ook een prijs. Die prijs wordt niet uitgedrukt in een “te verwachten volume aan afval” 
waartegenover dan een bepaalde som staat. Wanneer men de diftar-prijs, zoals die vermeld staat in het 
beschikkend gedeelte van het gemeentelijk reglement, vergelijkt met de zakken-prijs, gaat het om meer dan 
een verdubbeling van de prijs per gewicht. 
Vervolgens stelt hij dat in tegenstelling tot de huisvuilzakken, waar men betaalt voor een product dat 
afgeleverd werd en waarbij de dienst inbegrepen is, men bij Diftar betaalt voor een dienst die nog niet 
geleverd is. 
Ten vierde meent raadslid P. Van Assche dat de overgangsperiode te kort is. Hij kent één geval bijzonder 
goed. Hij kocht een nieuwe rol afvalzakken in januari van dit jaar, in tempore non suspecto. Hij verbruikt één 
afvalzak per 2maanden. Weet u hoe dat komt ?  Omdat hij zeer nauwkeurig sorteert en compacteert. Hij zal 
zichtzelf niet als “groen” omschrijven maar wanneer hij de natuur en het milieu een handje kan helpen neemt 
hij met de glimlach die verantwoordelijkheid. Dat kost nu ongeveer 12 afvalzakken die hij niet meer zal 
kunnen gebruiken. Hij wordt dus gestraft omdat hij doet wat de overheid vraagt dat hij doet: sorteren. Hij is 
natuurlijk geen alleenstaand geval: meerdere inwoners signaleerden ons dit probleem. 
Eveneens maakte men Vlaams Belang opmerkzaam op het feit dat een container zonder enige moeite te 
openen valt, iets wat bij afvalzakken niet het geval is (zonder de zak te beschadigen). Het is niet uitgesloten 
dat zich bij sommige mensen een zeker “afvaltoerisme” ontwikkelt. Het kan toch niet zijn dat brave burgers 
slachtoffer worden van dit soort sluikstorten waarbij zij praktisch geen verhaal hebben. Er wordt toch niet 
verwacht dat ze naast hun container gaan kamperen? 
Tot slot stelt hij dat het onaanvaardbaar is dat Igean en de gemeente de identiteit van inwoners persoonlijk 
kan linken aan hun afval. Artikel 3 van het gemeentelijk reglement stelt dat “De containers bevatten een 
ingebouwde elektronische gegevensdrager waardoor de identiteit van de normale gebruiker gekend is. ”Dit 
wekt een groot gevoel van onbehagen op en ditmaal is het niet “God die u ziet”. De link tussen container en 
identiteit moet doorgeknipt worden. Vervanging door een code is een mogelijkheid. 
Raadslid P. Van Assche stelt voor dat de gemeente en Igean rond de tafel gaan zitten om deze problemen 
op te lossen. 
Schepen L. Torfs repliceert dat in de gemeenteraad van 12 mei van dit jaar het reglement voor de selectieve 
inzameling van restafval met weging via het diftar-systeem werd goedgekeurd.  Toen werd de discussie, 
samen met het indienen van een amendement, reeds gevoerd.  Het lijkt me dan ook weinig zinvol om deze 



14 

discussie vandaag opnieuw te voeren.  De discussie was voor de gemeenteraad afgerond, het amendement 
werd verworpen en het reglement werd goedgekeurd.  Dit alles is te raadplegen in de goedgekeurde notulen 
van de gemeenteraad. 
Maar misschien kan ik wel wat meer duidelijkheid scheppen rond de verplichting.  Er moet een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden tussen het huishoudelijk afval en het bedrijfsafval.  Het is namelijk zo dat het 
Materialendecreet de zorgplicht voor de inzameling van het huishoudelijk afval bij de gemeenten legt.  De 
gemeente Brecht heeft ervoor gekozen om deze inzameling via de intercommunale Igean te organiseren.  
En naar analogie met de omliggende gemeenten, o.a. om afvaltoerisme te vermijden, wordt er naar 
gestreefd om tot een eenvormig systeem te komen.  Dit is ook het eerlijkste.  De vaste kosten van het 
uitrijden worden nu solidair verdeeld onder alle bewoners. 
Uit de cijfers van Igean blijkt trouwens dat in de 7 Igean-gemeenten, waar het systeem van container met 
weging reeds werd ingevoerd, er slechts gemiddeld 1 à 2 % van de gezinnen geen gebruik maakt van de 
Igean-afvalcontainer.  Ook bleek dat op het moment dat het systeem werd ingevoerd, er de maand vóór de 
invoering opmerkelijk meer huisvuil werd meegegeven.  Dit lijkt me ergens logisch.  Maar dat vanaf de 
effectieve invoering er een sterke daling van de hoeveelheid huisvuil kan genoteerd worden, gemiddeld een 
20 %. 
Om enigszins tegemoet te komen aan de winkeliers of bedrijven bij wie hun zaak op dezelfde plaats is 
gevestigd als waar de zelfstandige woont, wordt er afgezien van de verplichting tot het gebruik van de Igean-
container, op voorwaarde dat zij een contract met een privé-ophaler kunnen voorleggen. 
Dat de ophaling van het restafval via container met chip vanaf 1 januari 2017 zou gebeuren, werd reeds in 
februari van dit jaar aangekondigd.  Bijna een jaar op voorhand.  Men had toen ook al de mogelijkheid om 1 
of meerdere zakken per keer aan te schaffen.  Indien men zou voorzien dat men met een aantal zakken zou 
blijven zitten, had men nog tijd genoeg om hiervoor een oplossing te vinden: men zou hierover buren, 
vrienden of familieleden kunnen aanspreken om een gedeelte van die zakken over te nemen; ook via sociale 
media werden er zakken geruild of doorverkocht.  Voor de speculanten die een grote hoeveelheid zakken 
hadden aangekocht, en ik heb het hier over bv. 10 rollen tegelijk, is het natuurlijk een spijtige zaak.  Maar die 
grote aankoop had meestal wel tot doel om te vermijden dat men meer zou moeten gaan betalen indien in 
de toekomst de prijzen van de zakken zou stijgen. 
En ten slotte, om te vermijden dat iemand anders zijn restafval in uw container zou droppen, bestaat er de 
mogelijkheid om een kantelslot voor de container aan te schaffen, zoals vermeld in de communicatie. 
Raadslid E. Peeters stelt dat de discussie inderdaad gevoerd is bij het reglement. N-VA zal zich omwille van 
de argumenten in de eerdere discussie aansluiten bij de motie van Vlaams Belang. 
Raadslid K. De Hoog vraagt of het huren van een afvalcontainer voor particulieren niet mogelijk is bij een 
privé firma. Schepen L. Torfs antwoordt dat de gemeente verder gaat op het materialendecreet dat stelt dat 
de gemeente instaat voor de regeling van de ophaling van het huisvuil. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat 
de betrokken particulieren goed moeten kijken naar de tariefstructuur van Igean in vergelijking met deze van 
een privépartner. De rekening zal snel gemaakt zijn. Het is wel een container voor restafval. Er mag toch 
aan de burgers gevraagd worden om te sorteren. De gemeente past gewoon het materialendecreet toe. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat de motie bewust heel zacht gehouden werd. Er werd op heel wat punten 
niet geantwoord. Hij wenst een stemming over deze motie. De signalen van de burger mogen niet 
genegeerd worden. 
  
Stemming:  
Met 12 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, 
Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de 
Hoog, Johan Bellens), 14 stemmen tegen (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter 
Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Martine  Bresseleers, Karen 
Van Looveren, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 1 onthouding (Joziena  Slegers) 

Besluit  
De motie wordt verworpen. 

14. Interpellatie - Flankerende maatregelen en luie rzakken - J. Slegers 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Motivatie  
Raadslid E. Peeters verlaat de zitting.  
Raadslid J. Slegers voegde een interpellatie over flankerende maatregelen en luierzakken aan de agenda 
van de gemeenteraad toe. 
Het DIFTAR systeem met afvalcontainers is een modern en toekomstgericht systeem maar vraagt 
tegelijkertijd ook voor sommige doelgroepen om bijkomende flankerende maatregelen om de kost van het 
DIFTAR systeem te beperken.  
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In de gemeenteraadszitting van 12 mei 2016 heb ik daarom een voorstel gedaan om te onderzoeken of het 
gebruik en de toepassing van luierzakken mogelijk mee kan worden opgenomen als flankerende maatregel 
op het DIFTAR systeem van ons huisvuil. Doordat luiers en incontinentiemateriaal letterlijk flink doorwegen 
op het gewicht in een container zou dit voorstel bij jonge gezinnen en ouderen een financiële 
tegemoetkoming geven op de kosten van het nieuwe DIFTAR systeem met weging. 
 
Het systeem van luierzakken was bij u nog niet gekend en ik heb u kort uitgelegd hoe deze al in diverse 
gemeentes in werking zijn gesteld. Dit zowel in België als in Nederland. De luierzakken kunnen in de lokale 
winkels worden aangekocht voor een reële prijs en zijn voorzien van het gemeentelogo. De volle zakken kan 
men dan gratis deponeren in de daartoe bestemde container op het containerpark. Maar voor de uitvoering 
van deze tegemoetkoming zijn tal van mogelijkheden. 
 
Na deze gemeenteraadszitting heb ik u via mail nog bijkomende informatie overgebracht betreffende de 
praktische kant en als mogelijke referenties met andere gemeenten. Tot op heden heb ik hierop helaas geen 
respons mogen ontvangen. 
 
Omdat juist deze grote doelgroepen van onze samenleving door het gebruik van luiers of 
incontinentiemateriaal meer afval produceren, ben ik van mening dat een financieel flankerende maatregel 
voor hen zeer gepast is en hoop ik dat ook onze gemeente hen hierin tegemoet kan komen. 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van mei werd gesteld dat er waarschijnlijk in de zitting van oktober een 
voorstelling wordt gedaan van de flankerende maatregelen, en deze ter goedkeuring zal worden voorgelegd 
aan deze gemeenteraad. We zijn nu in de zitting van november en ook deze dagorde bevat geen 
voorstelling van deze flankerende maatregelen. Ook in de verslagen van het schepen college heb ik hiervan 
geen notitie terug kunnen vinden. Hoewel het DIFTAR systeem in werking zal treden op 1 januari 2017 is de 
tijd die ons hiervoor rest nog zeer beperkt, willen wij de burgers hiervan nog tijdig op de hoogte brengen. 
 
Daarom zou ik graag van u willen vernemen wat uw bevindingen zijn geweest i.v.m. de eventuele toepassing 
van luierzakken als flankerende maatregel binnen onze gemeente. 
 
Bovendien wil ik u vragen welke maatregelen u ondertussen al heeft uitgewerkt en hoever u staat met de 
opmaak hiervan voordat het systeem in werking zal treden? 
Raadslid E. Peeters neemt terug deel aan de zitting . 
Schepen L. Torfs antwoordt dat sinds 1993 Igean de luiers al ophaalde via het GFT-afval en ze verwerkte in 
zijn installatie hier in Brecht tot compost en biogas waarmee groene stroom werd opgewekt. Toen kon er 
ongeveer 80% van de luier gecomposteerd worden. Met andere woorden de samenstelling van de luier was 
voor meer dan 80% effectief vergistbaar.  In de huidige samenstelling bevat de luier nog amper 25% 
vergistbaar materiaal.  De samenstelling van de luiers is de laatste jaren fel gewijzigd: bij aanvang was een 
luier vooral uit cellulose samengesteld.  Er worden nu hoe langer hoe meer superabsorberende polymeren in 
verwerkt.  De wegwerpluier van vandaag is dus nog nauwelijks vergistbaar.  Ook de aanwezigheid van 
medicijnresten en andere chemicaliën heeft er toe geleid dat luiers niet meer worden opgehaald met het 
GFT-afval.  De kwaliteit van de compost zou eronder lijden en bijgevolg de kwaliteit van de gewassen, 
waardoor deze producten in de voedselketen terecht zouden komen.  Dit zijn enkele redenen waarom luiers 
al enkele jaren samen met het andere restafval naar de verbrandingsoven worden afgevoerd. 
Uit recente studies en proefprojecten is gebleken dat het apart ophalen óf het apart verzamelen op het 
containerpark van wegwerpluiers momenteel niet nuttig en rendabel is. 
Onder andere uit een studie die OVAM liet uitvoeren door de vakgroep landbouweconomie van de Gentse 
universiteit bleek dat de kostprijs zowel als de milieu-impact van het selectief ophalen van luiers negatief 
uitvallen. Het is volgens de onderzoekers beter dat luiers gewoon bij het restafval gevoegd worden.  Huis-
aan-huisinzameling komt volgens de Gentse onderzoekers 6 tot 25 procent duurder uit dan de klassieke 
ophaling waarbij luiers bij het restafval gevoegd worden.  Enkel het inzamelen van luiers in containerparken 
levert volgens de Gentse onderzoekers milieuwinst op als het gecombineerd wordt met materiaalrecyclage. 
Het probleem is dat daar momenteel geen geschikte verwerkingsinfrastructuur voor bestaat.  Van echte 
recyclage is sinds oktober 2007 geen sprake meer nadat het recyclagebedrijf Knowaste uit Arnhem de 
deuren sloot. Knowaste was de enige fabriek ter wereld die gebruikte babyluiers en incontinentiemateriaal 
verwerkte tot nieuwe papierproducten, naast plastic korrels en slib. Het bedrijf sloot echter de deuren omdat 
bleek dat de recyclage van luiers duurder uitviel dan andere verwerkingsmethodes, o.a.  door de stijgende 
energieprijzen en de dalende afvalverbrandingstarieven. 
Een selectieve inzameling op het containerpark gevolgd door een verwerking gebaseerd op de Knowaste-
technologie zou mogelijke ecologische perspectieven kunnen bieden. In deze verwerkingswijze wordt de 
afvalluier gescheiden in deelfracties, de kunststof wordt gerecycleerd en de slibcellulosestroom wordt 
vergist. Het model berekende een milieuwinst van 0,5%. De gerecycleerde kunststoffen zouden dan kunnen 
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verwerkt worden in bijvoorbeeld palen of dakpannen.  Probleem is echter dat een dergelijke installatie nog 
niet bestaat. 
We kunnen dus enkel maar concluderen dat de aparte inzameling zowel ecologisch als economisch 
onrendabel is en dat momenteel de beste verwerkingsmethode voor luiers verbranding is in een 
verbrandingsoven met energierecuperatie. 
U zal zich natuurlijk afvragen waarom dit in Nederland wel kan en bij ons niet.  Maar ook in België zijn er nog 
gemeenten die luiers selectief inzamelen, meestal als gevolg van het proefproject van enkele jaren geleden 
dat door Ovam werd georganiseerd. 
Het is natuurlijk moeilijk wanneer je eenmaal met het systeem van selectieve inzameling van luiers werkt, om 
dit terug te draaien.  Mensen zijn dit gewoon geworden en vinden het dan niet leuk om terug dezelfde prijs 
als voor restafval te moeten gaan betalen. 
De aparte inzameling brengt alleen maar meer werk met zich terwijl de luiers uiteindelijk toch bij het restafval 
belanden.  Als bestuur geven we er dan ook de voorkeur aan om een financiële tegemoetkoming te 
voorzien. 
Wat betreft de flankerende maatregelen of de sociale tegemoetkomingen bij de invoering van de restafval-
container is er de komende dagen een overleg gepland.  In de gemeenteraad van december zullen deze dan 
voorgelegd worden.  In het overleg zal er met verschillende zaken rekening moeten gehouden worden: ik 
denk hierbij aan de administratieve afhandeling, de beschikbare budgetten en de daaraan gekoppelde 
toelagen m.a.w. de hoogte van de toelage, de verschillende doelgroepen, de termijn van de financiële 
tegemoetkoming,… 
Maar we denken hierbij dan vooral aan mensen met medische of therapeutische problemen, bv. 
incontinentie, stoma, nierdialyse, chronische wondverzorging, of gezinnen met baby’s en jonge kinderen met 
een aanzienlijke hoeveelheid pampers.  Dit kan via een toelage welke rechtstreeks op de rekening van de 
begunstigde wordt gestort of via een verhoogde geboortepremie.  
Het reglement met de voorwaarden zal dan op de gemeenteraad van december worden voorgelegd. 
Raadslid J. Slegers antwoordt dat ze perplex staat. Ze wilde vragen welke gemeente werd gecontacteerd 
voor het onderzoek. Ze begrijpt niet dat er geen andere gemeenten werden gecontacteerd. De luier weegt 
door in de weging. Dit is veel voor een rusthuis of crêche. Schepen L. Torfs antwoordt dat rusthuizen en 
kinderdagverblijven onder het bedrijfsafval vallen. Raadslid J. Slegers antwoordt dat er in Merksplas een 
aparte inzameling bovenop nog een aparte toelage. Schepen L. Torfs antwoordt dat de aparte inzameling 
niet nuttig is als alles nadien bij het restafval terechtkomt. Raadslid J. Slegers antwoordt dat het dan wel 
buiten de weging valt. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat maandag het overleg plaats vindt. Het is niet evident om een sluitende 
regeling te voorzien. Raadslid J. Slegers meent dat het jammer is dat dit de uitleg na een half jaar is. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat het in orde komt, maar we willen met een goed reglement naar de 
gemeenteraad komen. We moeten beseffen dat er nog steeds een aanzienlijk bedrag van de 
afvalverwerking ten laste van de gemeente valt. 

15. Interpellatie - Doven van de openbare verlichti ng 's nachts - 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 voegde een interpellatie toe aan de agenda van de gemeenteraad met betrekking 
tot het doven van de openbare verlichting 's nachts. De gemeente Brecht onderwerpt de beslissing de 
openbare straatverlichting gedeeltelijk te doven aan een evaluatie. 
De gemeente besliste een jaar geleden de openbare verlichting ’s nachts gedeeltelijk uit te schakelen om 
kosten te sparen en om haar milieudoelstellingen te halen. 
We worden echter geconfronteerd met de herhaalde vraag van inwoners om deze beslissing te herzien/aan 
te passen. Statistieken zeggen namelijk niet alles. Het (gedeeltelijk) doven der lichten lijkt bij heel wat 
inwoners toch een onveiligheidsgevoel op te roepen.  
Ook de BIN-werking ervaart dit doven der lichten als hinderlijk wanneer zij informatie aan de politie willen 
doorgeven. De politie vraagt -logischerwijs- steeds naar de nummerplaat van verdachte voertuigen. 
Enerzijds geeft men pakken geld uit aan zogenaamde (ANPR-)veiligheidscamera’s maar anderzijds 
verhindert men het volle rendement daarvan indien inwoners de nummerplaat van mogelijk verdachte 
voertuigen niet kunnen doorgeven. Door het doven der lichten is de nummerplaat dikwijls onmogelijk te 
lezen zonder daarbij in het oog van mogelijke verdachten te lopen. Dat zou deze verdachten kunnen 
verwittigen dat ze opgemerkt werden: daardoor geven we hen de gelegenheid zich te verplaatsen alvorens 
controle door de politie mogelijk is. Maar het is ook niet onmogelijk dat ze agressief reageren tov onze 
inwoners. 
Ook in de omliggende gemeenten, waar dezelfde beslissing tot het (gedeeltelijk) doven der lichten genomen 
werd, klagen de inwoners over de gevolgen daarvan. 
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We zijn ons ervan bewust dat wijzigingen aan het regime van de openbare verlichting kosten met zich 
meebrengen. Maar na een jaar is het naar onze mening tijd de genomen beslissing te evalueren. Deze 
evaluatie dringt zich des te meer op nu blijkt dat onze inwoners het slachtoffer zijn van ongewenste 
neveneffecten. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat het bestuur nu en in de toekomst bereid is geweest om dit te 
evalueren. Er werden ook al bijsturingen gedaan. Het is zo dat als burgers met een terechte vraag komen 
dat hier op ingegaan wordt, zelf op het bij plaatsen van verlichting. 
Raadslid L. Nicolaï verlaat de zitting.  
Burgemeester L. Aerts stelt dat het doven van verlichting inderdaad een subjectief onveiligheidsgevoel 
teweegbrengt. Maar kan dit geobjectiveerd worden. Vanuit Schilde werd recent ook de vraag aan de 
korpschef gericht. Het antwoord gaat over juli, augustus, september tot 15 oktober en de vergelijking werd 
gemaakt tussen 2015 en 2016. In 2015 waren er in onze gemeente 30 diefstallen inclusief pogingen. In 
dezelfde periode in 2016 gaat het over 25 gevallen. 
Raadslid L. Nicolaï neemt terug deel aan de zitting. 
Burgemeester L. Aerts stelt bijgevolg dat er geen correlaties kunnen vastgesteld worden tussen inbraken en 
het doven van verlichting. Het gros van de inbraken gebeurt overdag als het licht is. In 2015 gebeurden 10 
inbraken van de 30 overdag en in 2016 waren er dit 8 van de 25 inbraken die overdag gebeurden. 's Nachts 
tussen 23 uur en 7 uur gebeurden er in 2016 6 inbraken en in 2016 4. Van een zeer groot aantal is het ook 
niet geweten wanneer ze plaatsgevonden hebben bijvoorbeeld in 2015 waren dit er 12 en in 2016 11. Op 
basis hiervan kan men niet spreken over een oorzakelijk verband tussen het licht doven en de inbraken. 
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat ANPR niets met snelheid te maken heeft. Als een burger een 
nummerplaat wil lezen, kan dit niet, want het is te donker. Burgemeester L. Aerts repliceert dat voor elke 
auto die geparkeerd staat, je de straatverlichting niet terug kan aansteken. Raadslid P. Van Assche 
antwoordt dat er veel zaken zijn die met statistieken aangetoond kunnen worden. 

16. Vraag naar de status van het dossier 'De Merel' - P. Van Assche 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Motivatie  
De pers (GvA 20Okt2016) maakte enkele weken geleden melding van “een speeltuin van 12Mio € voor 
Brecht”. Hoewel het artikel geen nieuwe elementen aan het licht brengt, wekt het toch enige verwondering. 
 
Onze fractie wil graag weten hoe het nu staat met dit dossier en meer in het bijzonder met de voorwaarde 
dat 30% van het kapitaal beschikbaar diende te zijn alvorens de overeenkomst met Wonderwood getekend 
kon worden. 
Raadslid T. Vandekeere verlaat de zitting.  
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat hij het niet eens is met de stelling dat het artikel in de krant geen 
nieuwe elementen formuleert. Er zitten wel nieuwe en foute elementen in. 
Schepen L. Torfs verlaat de zitting.  
De gemeente was niet aangenaam verrast. Ondertussen werd een ingebrekestelling naar de vennootschap 
verstuurd om tegen 30 november 2016 aan de voorwaarden te voldoen. 
Raadslid T. Vandekeere neemt terug deel aan de zitt ing.  
De brief sluit af met volgende formulering: 'Bij gebreke hieraan op passende wijze en tijdig te voldoen zal het 
gemeentebestuur ervan uitgaan dat u van de erfpacht op definitieve wijze afziet.' 
Raadslid P. Van Assche stelt dat hij contact heeft gehad met Willy Naessens en zij bevestigen dat zij hun 
handen er volledig van afgehouden hebben. 
Schepen L. Torfs neemt terug deel aan de zitting.  

BESLOTEN 

Interne Zaken  

17. Statutaire aanstelling na proefperiode - Annemi e Marnef 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Annemie Marnef, Secretaris 

Juridisch kader  
Secretaris A. Marnef verlaat de zitting.  
Raadslid E. Peeters neemt de functie van waarnemend  secretaris op.  
  
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 
Titel III van het gemeentedecreet 



18 

Historiek  
Annemie Marnef werd in zitting van de gemeenteraad van 11 juni 2015 aangesteld als voltijds statutair 
gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Brecht met bijkomende opdracht als secretaris bij het 
OCMW met een proefperiode van één jaar en dit met indiensttreding van 16 november 2015. 
In zitting van de gemeenteraad van 12 november 2015 heeft Annemie Marnef haar eed afgelegd  als 
gemeentesecretaris. 
In zitting van het college van 7 maart 2016 werd de firma A & S Solutions aangesteld als externe deskundige 
in het personeelsbeleid voor de begeleiding van de evaluatieprocedure van de secretaris tijdens de 
proefperiode.  
De evaluatie van de secretaris vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door deze 
externe deskundigen in personeelsbeleid op basis van een evaluatiegesprek met de secretaris en een 
onderzoek over de wijze van functioneren van de secretaris waarin zowel de burgemeester (als voorzitter 
van de gemeenteraad), de schepenen, de voorzitter van het OCMW en de beide managementteams werden 
betrokken. 

Advies  
Het evaluatiecomité bestaande uit het college, voorzitter gemeenteraad en OCMW heeft op 17 oktober 2016 
een gunstig advies verleend met betrekking tot het functioneren van Annemie Marnef in haar functie als 
secretaris met bijkomende opdracht voor het OCMW. 

Motivatie  
De aanstellende overheid stelt - na kennisname van het besluit van het evaluatiecomité - de secretaris 
definitief aan in haar functie. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. 
Annemie Marnef werd in zitting van de gemeenteraad van 11 juni 2015 aangesteld als voltijds statutair 
gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Brecht met bijkomende opdracht als secretaris bij het 
OCMW met een proefperiode van één jaar en dit met indiensttreding van 16 november 2015. 
Voorzitter gemeenteraad en OCMW heeft op 17 oktober 2016 een gunstig advies verleend met betrekking 
tot het functioneren van Annemie Marnef in haar functie als secretaris met bijkomende opdracht voor het 
OCMW en dit met ingang van 1 december 2016. 
Bij geheime stemming:  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen 

Besluit  

 
Artikel 1  
kte wordt genomen van verslag van evaluatiecomité met betrekking tot het functioneren van Annemie 
Marnef in haar functie als secretaris met bijkomende opdracht voor het OCMW. 
 
Artikel 2  
Annemie Marnef, (°18.04.1980) en wonende te Wuustwezel, Venstraat 53, wordt benoemd als voltijds 
secretaris in vast dienstverband bij het gemeentebestuur van Brecht met bijkomende opdracht voor het 
OCMW en dit met ingang van 1 december 2016. 
 
Artikel 3   
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan Annemie Marnef en voor passend gevolg 
aan de financieel beheerder en personeelsdienst. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


