
1 

 
Aanwezigen:  
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter 
Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, 
Schepenen 
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Bart  Van De Mierop, 
Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, 
Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen 
Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Gemeenteraadsleden 
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 
Annemie Marnef, Secretaris 
Verontschuldigd:  
Patrick Van Assche, Gemeenteraadslid 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde  

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 10 november 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 10 november 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 is verontschuldigd en afwezig tijdens de gemeenteraad. 
Bij het begin van de zitting kan men schriftelijk aangeven welke punten men behandeld wil zien bij de 
bespreking van het budget en de meerjarenplanning en waar men eventueel afzonderlijk wil stemmen. 
Er is een bijkomende agenda ingediend door raadslid P. Van Assche namelijk: 
1) Vraag naar de status van het dossier 'De Merel' - P. Van Assche 
2) Vraag in verband met 'betonstop' - P. Van Assche 
Er wordt aan de raad een anders volgorde voorgesteld voor de agendapunten namelijk telkens eerst het 
meerjarenplan, daarna het budget en dan de toelagen. Iedereen gaat hiermee akkoord. 

Stemming:  
Met 16 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, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 stemmen tegen (Christel 
Van Akeleyen, Karina de Hoog), 10 onthoudingen (Roel Van Hoeck, Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, 
Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan 
Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 10 november 2016 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

2. Dagorde OCMW-raad 17 november 2016 - kennisgevin g 

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 17 november 2016: 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 8 december 2016  
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Agendapunten van de openbare zitting: 
Openbare zitting 
Verslag - Briefwisseling 
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 18.10.2016 
2. Kennisname inkomende briefwisseling 
3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 11.10.2016 en 25.10.2016 
Secretariaat 
4. Prestatiegerichte vergoeding voor weekendwerk verpleging - verzorging 
5. Erfpachtovereenkomst DIO-woningen 
6. Lastvoorwaarden aankoop hooglaagbedden en nachttafels 
7. Afsprakenkader tussen Selab en OCMW Brasschaat, Stabroek, Brecht, Kapellen, Malle, Kalmthout, 
Schoten en Wuustwezel en VDAB voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt-en welzijnsbeleid 
Financiën 
8. Budgetwijziging 1 2016 
9. Meerjarenplan 2014-2022 
10. Budget 2017 

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 d.d. 17 
november 2016. 
 

Interne Zaken  

3. Aanvullend reglement - Parkeerverbod Kruispunt H outstraat - Groenstraat - Raeventuyn 

Juridisch kader  
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 42 
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg; 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende 
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald; 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Historiek  
Door bewoners wordt gemeld dat er zich regelmatig problemen voordoen bij het uitrijden van de Groenstraat 
en de Raeventuyn in de Houtstraat. De zichtbaarheid is daar slecht door geparkeerde voertuigen. 
Dit leidt regelmatig tot een gevaarlijke verkeerssituatie. Ter plaatse werd de verkeerssituatie bekeken. 

Motivatie  
Voor de verkeersveiligheid wordt voorgesteld om een parkeerverbod in te voeren aan de hoeken van het 
kruispunt Houtstraat - Groenstraat en Houtstraat - Raeventuyn.  Hierdoor kunnen er geen voertuigen 
parkeren dichtbij het kruispunt wat maakt dat de zichtbaarheid voor bestuurders beter is. 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende 
verkeerstekens. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs. In de Houtstraat, 
Groenstraat en Raeventuyn geldt de voorrangsregel van rechts. 
Op het kruispunt van deze straten stelt er zich een probleem wanneer voertuigen vanuit de Groenstraat of 
de Raeventuyn linksaf de Houtstraat willen oprijden en dan vooral op het moment dat er voorrang verleend 
wordt door voertuigen die zich in de Houtstraat bevinden.  Door wagens die zich te dicht bij het kruispunt 
parkeren, kunnen de afslaande wagens problemen ondervinden aangezien de breedte van de weg op dat 
moment te smal is. Om aan dit probleem een oplossing te bieden, wordt er voorgesteld om het wettelijk 
verbod van parkeren op 5 meter van het kruispunt enigszins uit te breiden via dit aanvullend reglement. Aan 
elke hoek van het kruispunt wordt het parkeerverbod uitgebreid over een totale lengte van 20 à 25 meter. De 
maatregel wordt ter kennis gebracht door het aanbrengen van een gele onderbroken streep op de 
trottoirrand. 
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Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
In de Houtstraat wordt, aan de kant van de pare huisnummers, het parkeren verboden vanaf de scheiding 
van de woningen 140 en 142 over een totale lengte van 25 meter in de richting van Raeventuyn. 
In de Raeventuyn wordt, aan de kant van de pare huisnummers, het parkeren verboden vanaf de voordeur 
van huisnummer 22 over een totale lengte van 20 meter in de richting van de Houtstraat. 
In de Houtstraat wordt, aan de kant van de onpare huisnummers, het parkeren verboden vanaf de scheiding 
van de woningen 105 en 109 over een totale lengte van 20 meter in de richting van de Groenstraat. 
In de Houtstraat wordt, aan de kant van de onpare huisnummers, het parkeren verboden vanaf de voordeur 
van huisnummer 111 over een totale lengte van 20 meter in de richting van de Groenstraat. 
 
Artikel 2  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het aanbrengen van 
een gele onderbroken streep op de trottoirrand. 
 
Artikel 3  
Dit aanvullend reglement wordt overgemaakt aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid,  Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 
Brussel. 
  

Financiën  

4. Waarborglening Igean Dienstverlening - Gronden E ngelakker 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15.07.2015 

Motivatie  
Igean Dienstverlening CVBA, met maatschappelijke zetel Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, hierna 
genoemd de kredietnemer, heeft besloten bij Belfius Bank België NV, RPM Brussel, BTW BE 0403.201.185, 
met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, hierna genoemd " Belfius Bank", een krediet 
aan te gaan ten belope van 600.000 EUR (zeshonderd duizend euro) m.b.t. het project gronden Engelakker. 
Aangezien dit krediet toegekend via offertebrief d.d. 12/10/2016 met referentie RT/21/06/PD/3129200/108 
van 600.000 EUR (zeshonderd duizend euro) dient gewaarborgd te worden door de gemeente Brecht. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeente verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de 
terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van dit 
krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlintresten inbegrepen), de 
reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden. 
 
Artikel 2  
Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening - courant, met waarde van hun vervaldag, om het 
even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader van dit krediet en die door 
deze onbetaald zouden blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het 
waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de 
correspondentie aan de kredietnemer. 
 
Artikel 3  
De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze kredieten en haar eigen leningen bij Belfius 
Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze 
maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet 
(o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de 
opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks-en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst 
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van gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit 
niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten. 
 
Artikel 4  
Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de 
kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente Brecht aangerekend 
worden. 
 
Artikel 5   
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van 
Belfius Bank. 
 
Artikel 6  
De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf 
en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze 
borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke 
indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke 
medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in kapitaal, intresten, 
kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de kredietnemer alle 
uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht. De gemeente verklaart 
uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke 
wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten 
van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de 
verplichting de gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten 
overvloede bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de 
indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen. 
 
Artikel 7  
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk het totaal van zijn 
schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug 
te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling 
van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden. 
 
Artikel 8   
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen die aan 
de gemeente Brecht zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank het bedrag 
te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling 
van de verschuldigde bedragen, zijn - ingevolge artikel 6 juncto 9 § 3 van het K.B. van 14 januari 2013 - de 
intresten voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verschuldigd, berekend zoals voorzien in artikel 69 van datzelfde K.B. 
 
Artikel 9   
De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde offerte en er de bepalingen van te 
aanvaarden. Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de toepasselijke 
decreten en besluiten. 
 

5. Aanpassing retributiereglement op het ter beschi kking stellen van PMD-zakken 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven 
Actieplan: In Brecht wordt de afvalberg verkleind door selectief inzamelen en bewustmaking 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet dd 15.07.2005 
Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval dd 16 september 2016 
Het Materialendecreet en het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en 
afvalstoffen VLAREMA  

Historiek  
De gemeenteraad heeft in zitting van 12 december 2013 de retributies goedgekeurd op het ter beschikking 
stellen van huisvuilzakken, PMD-zakken en GFT-containers 
De gemeenteraad heeft in zitting van 12 mei 2016 de retributies goedgekeurd voor de selectieve inzameling 
en verwerking van huisvuil en gft+ met diftar. 
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Motivatie  
Het retributiereglement van 12 mei 2016 is van kracht vanaf 1 januari 2017. 
De retributies uit het reglement van 12 december 2013 zijn bijgevolg niet meer van toepassing, met 
uitzondering van de retributies op PMD-zakken, dewelke ongewijzigd blijven. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs. Tijdens de 
gemeenteraad van 12 mei van dit jaar werden de retributies goedgekeurd voor de selectieve inzameling en 
verwerking van huisvuil en GFT+ door middel van containers met diftar.  Dit retributiereglement gaat in vanaf 
1 januari 2017. De retributies uit het vorige reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 12 
december 2013, zijn bijgevolg vanaf 1 januari 2017 niet meer van toepassing, met uitzondering van de 
retributie op PMD-zakken.  Deze retributie blijft ongewijzigd en bedraagt dus nog steeds 2,50€ voor een rol 
van 20 zakken. 

Stemming  
Met 26 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Bart  Van De 
Mierop, Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, 
Dennis De bruyn, Johan Bellens), 2 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het retributiereglement op het ter beschikking stellen van huisvuilzakken, PMD-zakken en GFT-containers 
dat d.d. 12 december 2013 door de gemeenteraad werd goedgekeurd wordt opgeheven en aangepast. 
 
Artikel 2  
Vanaf 1 januari 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 worden, voor het ophalen van 
PMD, PMD-zakken ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt een gemeentelijke retributie gevorderd van € 
2,50 voor een rol van 20 zakken. 
 
Artikel 3  
Het bedrag van de retributie zal betaald worden bij de financieel beheerder of de gemeentelijke aangestelde 
bij het in ontvangst nemen van de zakken. Bij gebrek aan betaling wordt de inning ervan burgerrechtelijk 
gevorderd. 
 
Artikel 4  
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid en aan de financieel 
beheerder. 
 

6. Subsidie tot het toekennen van sociale correctie  bij de inzameling van restafval 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: zorg en opvang (9) 
Beleidsdoelstelling: naast de werking van het OCMW zorgt ook de gemeente op een aantal vlakken voor het 
welzijn van iedere Brechtenaar. 
Actieplan: personen met een handicap en hun organisaties worden ondersteund door het gemeentebestuur 
Actie: toelage administratieve ondersteuning personen met een handicap  
Budgetsleutel: 2017/6499016/9/0911 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005  
Raadsbesluit van 12 mei 2016 houdende de goedkeuring van het retributiereglement voor de selectieve 
inzameling en verwerking van huisvuil en gft+ met diftar 
Op 25 april 2016 werd door het college beslist geen sociale correcties toe te passen op de diftarrekening, 
maar wel om diverse andere flankerende maatregelen te treffen  
 

Motivatie  
Inwoners die omwille van een medische of therapeutische reden grote hoeveelheden verbanden en 
verzorgingsmateriaal nodig hebben (bijvoorbeeld bij incontinentie, chronische wondverzorging, 
sondevoeding, nierdialyse) en inwoners van de gemeente die thuis palliatief verzorgd worden, zullen een 
meerkost ondervinden door de invoering van het Diftar systeem. 
Het gemeentebestuur wenst een sociaal beleid te voeren en aldus een sociale correctie toe te kennen bij de 
inzameling van restafval; 
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Vanaf 1 januari 2017 wordt onder bepaalde voorwaarden aan volgende inwoners een bedrag van 95 euro 
toegekend. Deze sociale correctie dient gebruikt te worden voor de betaling van de inzameling van restafval. 

• De sociale correctie wordt jaarlijks toegekend aan inwoners die omwille van een medische of 
therapeutische reden grote hoeveelheden verbanden en verzorgingsmateriaal nodig hebben 
(bijvoorbeeld bij incontinentie, chronische wondverzorging, sondevoeding, nierdialyse). Dit wordt 
jaarlijks bewezen aan de hand van een medisch attest uitgeschreven in het jaar van de aanvraag. 
Uit dit attest blijkt dat het gaat om een langdurige behandeling van langer dan drie maanden. 

• De sociale correctie wordt ook toegekend aan inwoners die thuis palliatief verzorgd worden. Dit 
wordt aangetoond met een attest van een erkend netwerk  voor palliatieve zorg en dit attest is 
uitgeschreven in het jaar van de aanvraag. 

De subsidie wordt op basis van het indienen van het aangifteformulier aan de betrokken persoon 
overgeschreven. Dit formulier moet ten laatste op 30 november van jaar waarop het attest betrekking heeft, 
worden ingediend. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. Zoals u in 
de notulen hebt kunnen lezen gaan wij vanaf januari 2017 over tot het toekennen van een sociale correctie 
ivm Diftar. Een premie van 95,-€ voor personen die omwille van medische of therapeutische reden grote 
hoeveelheden verbanden en/of verzorging materiaal nodig hebben. Eveneens vallen hier ook de personen 
onder die thuis palliatief worden verzorgd. Hier wordt de subsidie op basis van het tijdig indienen van het 
aangifte formulier dat voor 30 november van het jaar waarop het attest betrekking heeft uitbetaald op de 
rekening van de betrokkene. Om onze diensten en/of de diensten van Igean niet te belasten met het geld op 
de diftar rekening te storten, storten wij dit op de rekening van de rechthebbende persoon. De aangiften 
kunnen zowel gedaan worden op de dienst welzijn, dienst duurzaamheid, dienst financiën als op de lokale 
dienstencentra. 
Tijdens de gemeenteraad komen raadsleden J. Slegers en K. De Hoog tussen tijdens de bespreking. 

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt het voorstel goed om voor inwoners die omwille van een medische of 
therapeutische reden grote hoeveelheden verbanden en verzorgingsmateriaal nodig hebben en inwoners die 
thuis palliatief verzorgd worden, een sociale correctie te voorzien op het Diftarsysteem. 
De toelage per persoon per jaar bedraagt 95 euro.  
  
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst welzijn, de dienst duurzaamheid, dienst 
financiën en de lokale dienstencentra.  
 

7. Subsidie tot het toekennen van de sociale correc tie bij de inzameling van het restafval - 
tegemoetkoming aan jonge gezinnen met kinderen tot 2 jaar 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: handel en middenstand / ondernemen en werken (5) 
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: ondersteunen van lokale ondernemingen 
Budgetsleutel: 2017/6155001/5/500 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005  
Raadsbesluit van 12 mei 2016 houdende de goedkeuring van het retributiereglement voor de selectieve 
inzameling en verwerking van huisvuil en gft+ met diftar 
Op 25 april 2016 besliste het college geen sociale correcties toe te passen op de diftarrekening, maar wel 
om diverse andere flankerende maatregelen te treffen  

Motivatie  
Het gemeentebestuur wenst in het kader van het sociaal beleid een sociale correctie toe te kennen bij de 
inzameling van restafval via het Diftarsysteem aan gezinnen met jonge kinderen die luiers dragen. Zij zullen 
door hoger vermeld retributiereglement mogelijks een hogere afvalretributie moeten betalen.  
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Enkel gezinnen die conform het hoger vermeld retributiereglement beschikken over een gemeentelijke 
huisvuilcontainer en deze ook effectief aanbieden aan IGEAN voor lediging komen in aanmerking voor de 
sociale correctie.  
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 14 november 2016 om elk kind tot de 
leeftijd van twee jaar een premie van 50 euro toe te kennen door middel van gemeentelijke 
cadeaucheques. Deze cheques worden overhandigd bij de inschrijving van het kind op de dienst bevolking. 
Zowel kinderen die vanaf de geboorte in Brecht wonen, als kinderen die gedurende de eerste twee 
levensjaren in Brecht komen wonen, komen in aanmerking voor de cadeaucheque. 
Het overhandigen van de cheques moet kunnen plaatsvinden met een minimale administratieve belasting, 
zowel voor de gemeentelijke diensten als voor de gezinnen zelf. 
Wanneer kinderen worden ingeschreven in het bevolkingsregister, hetzij bij geboorte, hetzij bij verhuis, 
worden de cadeaucheques onmiddellijk overhandigd: 

• cadeaucheques ter waarde van 50 euro voor kinderen in het eerste levensjaar; 
• cadeaucheques ter waarde van 25 euro voor kinderen in het tweede levensjaar. 

Er wordt éénmalig een overgangsmaatregel voorzien voor gezinnen die reeds in Brecht wonen en met 
kinderen geboren in 2015 en 2016. Kinderen geboren in 2015 (tweede levensjaar) ontvangen een 
cadeaucheque van 25 euro, kinderen geboren in 2016 (eerste levensjaar) ontvangen een cheque van 50 
euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. Ook aan de 
jonge gezinnen is er gedacht. In de notulen hebt u kunnen vinden dat wij hier overgaan van een sociale 
correctie van 50 € zijnde 25 € per levensjaar,  weliswaar wordt dit niet gestort op de rekening van één van de 
ouders maar overhandigen wij hier cadeaucheques. Hoe gaat men hier tewerk? Wanneer de ouders hun 
kind komen inschrijven op de dienst bevolking wordt buiten de gebruikelijke geboorte premie van 40 € deze 
50 € toegekend aan kindjes voor de 2 eerste levensjaren. Voor gezinnen die hier komen wonen met een 
kindje in het 2de levensjaar wordt hier een premie van 25 € toegekend 
Tijdens de gemeenteraad komen raadslid J. Slegers E. Peeters tussen tijdens de bespreking. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1   
De gemeenteraad keurt het reglement goed om aan kinderen tot de leeftijd van 2 jaar een premie toe te 
kennen in de vorm van gemeentelijke cadeaucheques t.b.v. 50 euro (25 euro per levensjaar) en dit in het 
kader van de sociale correctie op het retributiereglement voor restafval. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst welzijn, de dienst duurzaamheid, dienst 
financiën, dienst bevolking en dienst lokale economie.  
 

8. Subsidiereglement kinderopvanginitiatieven - aan passing 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Historiek  
Door de gemeenteraad werd d.d. 8 december 2011 het toelagereglement voor kinderopvang in gezinnen en 
instellingen goedgekeurd. 

Motivatie  
Binnen de gemeente Brecht wordt op het punt van kinderopvang door een aantal onthaalmoeders en 
particuliere opvanggezinnen of – instellingen prachtig werk geleverd. 
Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat een dergelijke opvang tegemoet komt aan 
een nood in de gemeente Brecht en verder  ondersteund moet worden in de vorm van een financiële toelage 
per kind.  In het verleden werd ook één rol vuilniszakken aangeboden. Er wordt voorgesteld om dit met de 
invoering van DIFTAR vanaf 1 januari 2017 te wijzigen in 60 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. We willen 
particuliere initiatieven ondersteunen als gemeente. De laatste aanpassing van het reglement dateert reeds 
van 8 december 2011. Met de invoering van Diftar vragen we om 60 euro toe te kennen bovenop de 
basissubsidie. Er worden nog enkele wijzigingen voorgesteld aan punt 8. In artikel 5 wordt volgende 
bepaling geschrapt 'In bijzondere omstandigheden kan het college om gemotiveerde redenen uitzonderingen 
toestaan'. Artikel 6 wordt toegevoegd namelijk 'Het raadsbesluit van 8 december 2011 inzake het 
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subsidiereglement voor kinderopvanginitiatieven wordt ingetrokken.' In de motivatie wordt het woord 
materieel geschrapt. 

Stemming  

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Een toelage voor kinderen tussen 0 en 12 jaar wordt verleend aan de kinderopvanginitiatieven in de 
gemeente Brecht of met uitbatingszetel op het grondgebied van de gemeente Brecht welke erkend of onder 
toezicht staan van Kind en Gezin, met uitzondering van de kinderopvanginitiatieven die materiële 
ondersteuning krijgen van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 2  
De toelage op jaarbasis bedraagt 12,5 euro per kind aangevuld met een forfaitaire vergoeding van 60 euro in 
het kader van de invoering van het Diftar-systeem met weging voor de ophaling van restafval. 
 
Artikel 3  
De aanvragen tot het bekomen van deze toelagen dienen uiterlijk op 30 november van het lopende jaar 
gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen. 
Een bewijs van erkenning of toezicht door Kind en Gezin dient bijgevoegd te worden met vermelding van het 
aantal voorziene opvangplaatsen. 
De aanvraagformulieren zijn te bekomen bij het gemeentebestuur.  
Wie éénmaal de toelage heeft aangevraagd zal jaarlijks vanwege de gemeente automatisch een nieuw 
aanvraagformulier toegestuurd krijgen. 
 
Artikel 4   
De uitbetaling van de toelagen, volgens artikel 2, zal geschieden binnen de perken van het ingeschreven 
krediet in het gemeentebudget en zal dit niet overschrijden. 
 
Artikel 5   
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. 
Het is ertoe bevoegd alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen in verband met de toepassing van de 
artikelen van dit reglement. 
 
Artikel 6  
Het raadsbesluit van 8 december 2011 inzake het subsidiereglement voor kinderopvanginitiatieven wordt 
ingetrokken. 
 

9. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzienin gen op gemeentelijke openbaar domein 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Motivatie  
De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan 
verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. 
Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een 
impact op het openbaar domein. 
De gemeente keurde de Code voor Infrastructuur -en nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft 
een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen goed, teneinde de hinder en de duur van de 
werken tot een minimum te herleiden. 
Deze code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een 
delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse 
Aangelegenheden. 
Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten er ook geregeld dringende werken worden 
uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal 
werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens 
constant een impact hebben op het openbaar domein. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. De gemeente 
en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende 
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nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de 
gemeentelijke wegen en hebben aldus een impact op openbaar domein. 
De gemeente keurde de code voor Infrastructuur –en nutswerken langs gemeentewegen goed die tot doel 
heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen. Het gaat om een gentleman’s agreement 
met afspraken voor een betere coördinatie en kwaliteit van de werken, van de studiefase tot de uitvoering. 
De code moet helpen vermijden dat allerlei nutsbedrijven om de haverklap straten of trottoirs openleggen. 
En ze moet het aantal herstellingen van slechte kwaliteit verkleinen. 
Om aan de belangrijkste verzuchtingen tegemoet te komen, bevat de code onder meer volgende afspraken: 
-       Deftige coördinatie van de werken 
-       Minimum hinder voor de omwonenden en informatieplicht 
-       Kwaliteitsvolle uitvoering 
-       Respecteren van de sperperiode 
-       Vroegtijdige kennisgeving. 
Uiteraard zijn er ook dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken, 
sleufwerken, enz.... 
Voor dit soort werken op openbaar domein wordt er aan de nutsbedrijven sinds lang een retributie gevraagd. 
Afhankelijk van de aard van werken wordt een verschillende retributie gevraagd per dag per lopende meter. 
Het zou in de praktijk enorm veel administratie zijn moest telkens een nutsbedrijf het aantal meters werk 
uitgevoerd doorgeven aan de gemeente en de daarvoor geldende retributie iedere keer te betalen. 
In het verleden werd dan ook een afspraak gemaakt tussen de gemeentes en de nutsbedrijven om te 
werken met forfaitaire bedragen die op het einde van het jaar door de nutsbedrijven gestort worden. 
Bij deze vraag ik u dan ook collega’s om deze bestaande retributie goed te keuren en alzo te verlengen van 
1 januari 2017 eindigend op 31 december 2019.  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1 : Algemeen  
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van 
de Code voor Infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen. 
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,...) inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, 
aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten...) dienstig voor het transport van 
elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, 
- telecommunicatie, 
- radiodistributie en kabeltelevisie, 
- de transmissie van enigerlei data, 
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden, 
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 
nutsvoorzieningen. 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen-of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die 
uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 december 
2019. 
 
Artikel 2 :retributie naar aanleiding van sleufwerken  
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende 
sleuflengte. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor 
werken in aardewegen 0,98 euro. 
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen 
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% van hogervermeld(e) 
bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt al een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
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Artikel 3 : Retributie voor dringende werken, aansluitingswer ken, herstellingen, kleine 
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse hef fingen en belastingen  
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie 
geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als 
haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt op het 
grondgebied van de gemeente. 
Deze retributies zijn verschuldigd  voor het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij 
voor 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de 
gemeente. 
 
Artikel 4 : Inning  
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 
 
Artikel 5 : Definitief karakter  
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd en 
bekendgemaakt. 
 

10. Gemeente Brecht - budgetwijziging nummer 2 - di enstjaar 2016 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 10 december 2015 over het budget voor het dienstjaar 2016 

Motivatie  
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 23 november 2016. 
De wijzigingen in het budget 2016 worden gemotiveerd in het verslag van de gemeentesecretaris A. Marnef. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
 
OCMW-voorzitter A. Van Dyck verlaat de zitting. 
 
Burgemeester L. Aerts somt de cijfers uit het besluit op en verwijst naar de toelichtende nota zoals deze 
werd opgesteld door de secretaris. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de vergoeding voor de vrachtwagenparking. Wat is de 
reden van de vertraging. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit ligt aan de in grote mate 
onbeschikbaarheid van het afdelingshoofd grondgebiedszaken, ten tweede begeven we ons op terra 
incognita. Er zijn niet veel voorbeelden van gemeentelijke vrachtwagenparkings. Tevens willen we de 
parking niet vrijblijvend maken en koppelen aan een verplichting voor vrachtwagens uit de dorpskernen van 
Brecht en Sint-Lenaarts. Tot slot zijn er ook andere prioriteiten geweest in 2016. 
Raadslid E. Peeters vraagt wat de realisatiegraad is op het investeringsbudget. Burgemeester L. Aerts 
antwoordt dat hij nu geen standopgave heeft. We waken erover dat er door de afdelingen en 
afdelingshoofden onder leiding van de secretaris maximaal wordt ingezet op realisatie. Er zijn elk jaar 
investeringen die niet gerealiseerd worden om tal van redenen bijvoorbeeld dat het niet klaar is of men 
afhankelijk is van andere partners of voortschrijdend inzicht. We proberen elk jaar maximale realisatie na te 
streven. 
Raadslid E. Peeters vraagt of er een overzicht bezorgd kan worden aan de gemeenteraadsleden. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat deze op extranet geplaatst zal worden. 
Raadslid S. Deckers stelt dat er 21.000 euro werd ontvangen door de gemeente en 4.500 naar het OCMW 
gaat. Waar komt die verdeling vandaan? 
 
OCMW-voorzitter A. Van Dyck komt terug binnen. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat er recent 46.000 euro bijkomend werd toegekend aan Brecht. We zoeken 
nog naar een adequate invulling voor de bedragen. We moeten verantwoording afleggen. Voorlopig beperkt 
het deel naar het OCMW zich voor bijkomende arbeidskrachten om vluchtelingen te ondersteunen bij de 
zoektocht naar huisvesting. Ondertussen werd in het kader van het scholenoverleg ook overleg gevoerd 
over de aanwezigheid van vluchtelingen in de scholen en naar de scholen. De scholen hebben hiervoor ook 
financiële ondersteuning nodig. Scholen kunnen ook financiële steun krijgen vanaf 1 januari. Het aantal 
leerlingen is bepalend. Men wil de inburgering  vlotter laten verlopen via een toelage waarvoor een 
toelagereglement wordt opgesteld. 
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Raadslid J. Slegers vraagt of de inburgeringscursus voor de Nederlandse tal in Brecht al werd opgezet. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit niet het geval is. Ze worden verwezen naar initiatieven in steden of 
in Schoten. 

Stemming  
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 11 
stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, 
Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1   
Goedkeuring wordt verleend aan de budgetwijziging nummer 2 voor het dienstjaar 2016: 
-  verhoging exploitatieontvangsten met 492.680 euro 
- verhoging exploitatieuitgaven met 42.163 euro 
- verlaging investeringsontvangsten met 107.900 euro 
- verlaging investeringsuitgaven met 75.000 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat:  4.347.146 euro 
- Resultaat op kasbasis: 2.227.865 euro 
- Autofinancieringsmarge:  1.492.556 euro 
 
Artikel 2   
Afschrift van dit besluit wordt voor passend gevolg overgemaakt aan de hogere overheid en aan de 
financieel beheerder. 
 

11. Toelagen + 2.500 euro aan verenigingen en inste llingen - dienstjaar 2016 

Juridisch kader  
De wet van 14.11.1983 en het KB van 06.12.1983 met betrekking tot de toelagen aan verenigingen; 
Het gemeentedecreet 

Motivatie  
Door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om voor het dienstjaar 2015 een reeks 
aangepaste toelagen te voorzien boven de 2.500 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
 
Stemming  
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 11 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, 
Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De volgende aangepaste toelagen worden voorgelegd en goedgekeurd. 
2016130003 personenbelasting 95.945 euro 
2016000047 Toelage verlichting voetbalveld KFC 

Sint Lenaarts 
34.000 euro 

2016140186 Toelage buitengemeentelijk 
zwembadgebruik 

12.600 

2016150002 Werkingssubsidies kerkfabriek Sint 
Leonardus 

0 euro 

2016130107 Toegestane werkingssubsidies 
OCMW 

2.050.927 euro 

2016130073 Toelage lokale netwerken in 
armoede 

9.230 euro 
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Artikel 2   
De voormelde toelagen worden verleend onder de volgende voorwaarden : 
a)     de toelagen dienen gebruikt te worden ter bevordering van de voor het algemeen belang  dienstige 
activiteiten. 
b)     de toelagen worden slechts verleend van zodra en in zoverre dat de nodige verantwoordingsstukken tot 
staving van gedane uitgaven worden voorgelegd. 
c)     de verenigingen dienen aan het gemeentebestuur controle toe te laten op de aanwending van de 
verleende toelagen. 
  
Artikel 3  
Afschrift van onderhavig besluit zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de hogere overheid en 
de financieel beheerder. 
  

12. Dotatie PZ Voorkempen - dienstjaar 2017 

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 instanties te ondersteunen 
Actie: Toelagen veiligheid 
Budgetcode: 2017/6490220/4/0400 – 2.982.218 euro 
  

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet 15.07.2005 
Artikel 40 van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 
7 december 1998 
  

Historiek  
Elke gemeenteraad van de zone stemt over de dotatie die aan het lokaal politiekorps moet worden 
toegekend en die aan de politiezone zal worden gestort. 
De kredieten in het budget moeten volstaan voor de financiering van de dotatie, opgenomen in het 
politiebudget. 
Er is dus overeenstemming nodig tussen beide budgetten. Bijgevolg moet de gemeentelijke dotatie aan de 
politiezone vastgesteld worden in een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit, vooraleer zowel de zone als de 
gemeente zelf een beslissing treffen over het budget. 

Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad.  

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de politiedotatie van 2.982.218 euro voor het dienstjaar 2017 goed. 
 
Artikel 2   
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie Voorkempen, de financieel beheerder 
en de dienst toezicht. 
  

13. Dotatie Brandweerzone Rand Dienstjaar 2017 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein:  Veiligheidszorg 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur biedt een ondersteunende rol op het vlak van veiligheid voor elke 
Brechtenaar. 
Actieplan: Toelagen veiligheid 
Actie: Toelage brandweerzone Rand 
Budgetcode: 2017/6494001/4/0410 
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Juridisch kader  
Gemeentedecreet, 15.07.2005 
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid art. 68: “De gemeentelijke dotatie wordt 
ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting.” 
Omzendbrief BB 2014 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, ABB, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 
Brussel van 5 september 2014 waarbij gemeld wordt dat vanaf 1 januari 2015 de brandweerzones actief 
worden 
  

Motivatie  
Het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet gefinancierd worden door de gemeenten van deze zone. 
De zoneraad van 25 november 2016 heeft goedkeuring verleend aan de begroting 2017. 
Het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet gefinancierd worden door de gemeenten van deze zone. 
De gemeentelijke bijdrage aan de brandweerzone Rand bedraagt € 808.444 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. De overdracht 
van de roerende goederen moet eerst goedgekeurd worden door alle 21 gemeenten van de zone. 

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

Artikel 1  
Voor het dienstjaar 2017 zal een gemeentelijke bijdrage van € 808.444 euro overgemaakt worden aan de 
hulpverleningszone Rand. 
Indien de waardebepaling van de roerende en onroerende goederen aanleiding geeft tot een zonale 
begrotingswijziging zal te gepaste tijde een gemeentelijke budgetwijziging ter goedkeuring voorgelegd 
worden. 
 
Artikel 2  
De betaling gebeurt van het krediet ingeschreven onder registratiesleutel 2017/6494001/4/0410 van actie 
Toelage brandweerzone Rand van het budget 2017. 
 

14. OCMW Budgetwijziging 2016 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 9 Zorg en opvang 
Beleidsdoelstelling: Naast de werking van het ocmw zorgt ook de gemeente op een aantal vlakken voor het 
welzijn van iedere Brechtenaar. 
Actieplan: De gemeente zorgt ervoor dat haar inwoners en voornamelijk dan de personen in 
kansarmoedesituaties geïnformeerd zijn over de basisinformatie in verband met zorg, bijstand en 
gezondheidspromotie. 
Actie: Toelage OCMW  

Juridisch kader  
Artikel 150 van het OCMW decreet van 19 december 2008 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 met betrekking toe de invoering van de beleids- en 
beheerscyclus. 
  

Historiek  
De ocmw-raad keurde de budgetwijziging nummer 1 voor het dienstjaar 2016 d.d. 17 november 2016. 
 

Motivatie  
De budgetwijziging voor het budget 2016 (1) van het ocmw wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door OCMW-voorzitter A. Van Dyck. De 
OCMW raad van 15 december 2015 keurde het budget van het ocmw van Brecht voor het dienstjaar 2016 
goed. Daarbij werd ook goedkeuring gehecht aan de meerjarenplanning 2014-2021. De meerjarenplanning 
en het budget bepalen het beleid dat gevoerd wordt. Het legt de beleidskeuzes vast, gekoppeld aan de 
financiële gevolgen. Deze werkwijze is eigen aan de beleids-en beheerscyclus: het ontwikkelen van een 
visie, plannen en meteen de financiële gevolgen voor deze keuzes vastleggen door het opnemen van een 
realistische raming. 
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De voorliggende budgetwijziging 1 heeft als doel de gemaakte beleidskeuzes van 2016 verder te verfijnen 
en verder in te spelen op actuele situaties. Het gaat om een aantal financiële aanpassingen die noodzakelijk 
zijn/waren voor het dagelijks beheer van het OCMW. 
Concluderend in het kader van deze budgetwijziging kan meegegeven worden dat de aangebrachte 
wijzigingen een evenwicht in uitgaven en ontvangsten met zich brengen, zowel wat betreft het 
exploitatiebudget als wat betreft het investeringsbudget. De gemeente voorzag in 2016 wel reeds een eerste 
bijkomende toelage aan het OCMW naar aanleiding van subsidies die de gemeente zelf ontving in het kader 
van de vluchtelingencrisis. De gemeente betaalt in 2016 een bedrag van 4.500 euro aan het OCMW in de 
vorm van een bijkomende toelage zodat een tijdelijke administratieve ondersteuning op de sociale dienst 
ingezet kon worden gedurende een drietal maanden. Met andere woorden, behoudens de bijkomende 
toelage in het kader van de vluchtelingencrisis, dient door de gemeente geen bijkomend budget voor het 
OCMW voorzien te worden. 
Het resultaat uit de jaarrekening 2015 werd verwerkt in deze budgetwijziging. Dit is terug te vinden in 
schema BW4. Het college van burgemeester en schepenen gaf tijdens haar zitting van 17/10/2016 
goedkeuring hieromtrent. 
De OCMW-raad van 17 november 2016 gaf haar goedkeuring aan deze budgetwijziging. 
Naast de budgetwijziging voor het budgetjaar 2016, ging de OCMW-raad van 17 november 2016 ook 
akkoord met de aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2017. Zoals ook voor de gemeente, wordt 
de meerjarenplanning doorgetrokken tot het budgetjaar 2022. 
Het verdient aanbeveling te starten met de algemene uitgangspunten die bepalend zijn geweest bij de 
opmaak van het meerjarenplan en het budget. 
1) Het spreekt voor zich dat het OCMW van Brecht zich wil inzetten op een kwalitatieve dienstverlening aan 
haar burgers. Het is dan ook een uitgemaakte zaak dat met het budget de dienstverlening van het OCMW 
wordt gecontinueerd en bijgestuurd wordt waar nodig. 
2) Er worden geen middelen uit het gemeentefonds opgenomen. 
3) Met een realistische personeelsbezetting willen we de uitdagingen van de komende jaren aangaan en 
daarmee een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen. We zetten daarbij in op het beheersen van de 
personeelsuitgaven. 
4) Wij zetten in op het beheersen van de werkingsuitgaven. 
5) Wij realiseren de investeringen zoals ze opgenomen worden in het meerjarenplan en het budget. 
6) Wij zetten in op de integratie tussen gemeente en OCMW waarbij ingespeeld wordt op opportuniteiten die 
beide organisaties beter en efficiënter kunnen maken. 
7) Alle beleidsdoelstellingen werden aangemerkt als prioritair. 
Het investeringsbudget werd nauwkeurig terug onder de loep genomen. Er werden verschuivingen gedaan 
die tot doel hebben het patrimonium op een efficiënte wijze te beheren en aankopen te doen die eerder 
gebundeld worden gedaan dan apart met het oog op het realiseren van betere contracten en prijzen. Het 
OCMW voorziet de verkoop van een woning in de Papbosstraat. De investeringsontvangsten van deze 
verkoop worden opgenomen bij de bestemde gelden zodat deze middelen ingezet kunnen worden in grote 
toekomstige projecten die te maken hebben met de ontwikkeling van een welzijnscampus of de renovatie 
van het woon-zorgcentrum. 
De gemeentelijke bijdrage blijft de belangrijkste financieringsbron voor het OCMW. Vanaf 2019 wordt 
rekening gehouden met de wijzigingen die zich in het landschap van de openbare besturen zullen 
manifesteren. Met andere woorden, vanaf 2019 wordt geen wedde meer voorzien voor de voorzitter en 
worden geen zitpenningen voor de OCMW-raadsleden en leden van het vast bureau voorzien. De 
zitpenningen voor de leden van het bijzonder comité blijven wel behouden. 
De samenwerking tussen het OCMW en Probis blijft bestendigd, waardoor op een permanente wijze 
optimalisaties worden gerealiseerd in het kader van o.a. Rizivfinanciering. 
De meeste middelen binnen het exploitatiebudget worden voorzien voor personeelsuitgaven. Met een 
gemiddelde van 77 werknemers, wordt een continue en kwalitatieve dienstverlening gegarandeerd. Bij de 
opmaak van het personeelsbudget werd rekening gehouden met premies, anciënniteit en indexering. 
In het budget wordt vanaf het budgetjaar 2017 rekening gehouden met een dagprijsverhoging voor de 
serviceflats. Deze dagprijsverhoging wordt alleen doorgevoerd voor nieuwe bewoners. De dagprijzen voor 
de bestaande inwoners blijven ongewijzigd. 
Het spreekt voor zich dat het OCMW de actualiteit nauw opvolgt. De vluchtelingencrisis en de economische 
toestand hebben invloed op de werking van de sociale dienst. Tegenover uitgaven binnen dit domein staan 
ook staatstoelagen. 
Alle documenten werden tot slot tijdig ter inzage gelegd. Indien u nog bijkomende vragen heeft, beantwoord 
ik deze graag. Tot zover deze toelichting. 

Stemming:  
Met 26 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Bart  Van De 
Mierop, Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers,  
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Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen 
Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 2 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2016 nummer 1 van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn goed. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en 
de toezichthoudende overheid. 
  

15. OCMW Meerjarenplan 2014-2022 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 9 Zorg en Opvang 
Beleidsdoelstelling: Naast de werking van het OCMW zorgt ook de gemeente op een aantal vlakken voor het 
welzijn van iedere Brechtenaar 
Actieplan: De gemeente zorgt ervoor dat haar inwoners en voornamelijk dan de personen in 
kansarmoedesituaties geïnformeerd zijn over de basisinformatie ivm zorg, bijstand en gezondheidspromotie 
Actie:Toelage ocmw 
  

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet 
Het OCMW-decreet, artikel 148 

Historiek  
De raad van het OCMW keurde het meerjarenplan 2014-2022 goed op 17 november 2016. 

Motivatie  
Tijdens de bespreking in de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door ocmw-voorzitter A. 
Van Dyck. 
Raadslid K. De Hoog vraagt of de verhoging van de prijzen voor nieuwe inwoners van Brecht zijn of van de 
serviceflats en hoeveel dat zal bedragen. OCMW-voorzitter A. Van Dyck licht toe dat deze verhoging voor 
nieuwe inwoners van de serviceflats is. De verhoging is in aanvraag. Voor de bedragen verwijst ze naar de 
toelichting. 
Raadslid J. Slegers wenst een opmerking van een bewoner uit de serviceflats mee te geven. Er is geen 
leuning om van de serviceflats naar de lift te lift te stappen. Kan dit bekeken worden, want zij hebben een 
hoogbejaarde leeftijd. OCMW voorzitter A. Van Dyck antwoordt dat men aan de serviceflats geen uitzicht wil 
geven van een woonzorgcentrum. Op de bewonersraad is men geen vragende partij. Raadslid J. Slegers 
vraagt of hierover in overleg gegaan kan worden. OCMW-voorzitter A. Van Dyck antwoordt dat ze dit terug 
zal agenderen. 

Stemming  
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 11 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, 
Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2022 van het OCMW goed. 
 
Artikel 2   
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW en aan de toezichthoudende overheid. 
 

16. Budget OCMW Brecht - dienstjaar 2017 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 9 Zorg en opvang 
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Beleidsdoelstelling: Naast de werking van het ocmw zorgt ook de gemeente op een aantal vlakken voor het 
welzijn van iedere Brechtenaar. 
Actieplan: De gemeente zorgt ervoor dat haar inwoners en voornamelijk dan de personen in 
kansarmoedesituaties geïnformeerd zijn over de basisinformatie in verband met zorg, bijstand en 
gezondheidspromotie. 
Actie: Toelage OCMW - 2.080.427 euro 

Juridisch kader  
Artikel 150 van het OCMW decreet van 19 december 2008 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 met betrekking toe de invoering van de beleids- en 
beheerscyclus. 

Motivatie  
Het meerjarenplan 2014-2022 werd op 17 november 2016 goedgekeurd door de ocmw-raad. 
Het budget 2017 werd op 17 november 2016 goedgekeurd door de ocmw-raad. 
Het budget 2017 voor het OCMW valt binnen het meerjarenplan van de gemeente 2014 – 2022. 
Het budget 2017 van het OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De toelage van 
de gemeente Brecht wordt vastgesteld op 2.080.427 euro. 
OCMW – voorzitter A. Van Dyck verstrekt een gepaste toelichting over het budget 2017. 

Stemming:  
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 11 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, 
Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt het budget 2017 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn goed. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en 
het provinciebestuur. 
  

17. Meerjarenplan 2014-2022 - gemeente Brecht 

Beleids- en beheerscyclus  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Omzendbrief BB 2016 d.d. 15 juli 2016 uitgevaardigd door Vlaams minister van Binnenlands bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Juridisch kader  
Het meerjarenplan 2014-2022 werd bezorgd aan de raadsleden d.d. 23  november 2016. 

Advies  
Het managementteam gaf d.d. 8  november 2016 een positief advies over het meerjarenplan 2014-2022. 
Het college van burgemeester en schepenen nam d.d. 14 november 2016 akte van het meerjarenplan 2014 
- 2022. 

Motivatie  
Tijdens de bespreking in de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de voorzitter-
burgemeester L. Aerts. 
 
Raadslid R. Matthé verlaat de ztting. 
 
Hij verwijst naar de toelichtende nota opgesteld door de secretaris alsook de brief van FOD Financiën. De 
cijfers van de personenbelasting zullen in de toekomst verder verwerkt worden. 
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Raadslid R. Matthé neemt terug deel aan de zitting.  
 
Raadslid E. Peeters stelt dat bij het vorige meerjarenplan ook de personeelsformatie, een overzicht van de 
ontvangsten uit belastingen en retributies en een overzicht van de schuld werd toegevoegd. Ze vraagt of dit 
nog bezorgd kan worden. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat enkel de wettelijke documenten werden 
overgemaakt. Op 1 januari 2017 hebben we een schuld van 22.803.000 euro. Tien jaar geleden was dit 
15.000.000 meer. Op 31.12.2022 is er een schuld van 23.098.000 euro. Voor de renovatie en uitbreiding van 
het gemeentehuis worden leningen opgenomen. De gevraagde documenten zullen op extranet geplaatst 
worden. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer toelichting over de leningen op bladzijde 3 in de toelichting van secretaris 
A. Marnef onder het punt 0.9. Er is een stijging tegenover het meerjarenplan 2014-2021. Is dit alleen voor 
het project gemeentehuis of zitten er ook andere projecten in opgenomen. In 2017 werd reeds 2.500.000 
euro aan leningen ingeschreven, terwijl in 2018 pas 1.000.000 euro wordt opgenomen. Burgemeester L. 
Aerts antwoordt dat we nu op het einde van het vierde jaar van de legislatuur zijn en tot nu toe werd er geen 
euro geleend. Er werden geen leningen aangegaan voor specifieke projecten. 
 
Raadslid J. Slegers verlaat definitief de zitting. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat er in 2017 wel een project is dat groot is, namelijk het Centrum in Sint-
Lenaarts. Het gemeentehuis is een belangrijk dossier. Het werd eind jaren '70 aangekocht. Er was toen een 
bevolkingsaantal van circa 17.000 inwoners. Ondertussen hebben we ongeveer 29.000 inwoners. Dit zijn 
veel inwoners voor de dienstverlening. Deze dienstverlening is de laatste jaren sterk uitgebreid en deze 
hebben allemaal ruimte nodig. Het gemeentehuis geeft een afgeleefde indruk ondanks het maximaal 
onderhoud. Indien we naar de toekomst voor een groeiende groep burgers modern willen zijn, moeten we 
anders gaan werken. We wilden dit eerst verder in de toekomst zetten, maar half februari zal het gebouw 
van de Venusstraat 22 leeg komen te staan. Er moet vermeden worden dat dit gedurende 3 à 4 jaar 
leegstaat. We hebben ruimte nodig om tijdens de verbouwing personeel te huisvesten om de burgers te 
dienen. Vanuit die context is de piste ontstaan om verder te plannen aan het gemeentehuis. Vandaag 
werden de bedragen verder opgenomen. Zeer recent zaten we samen met de vertegenwoordigers van 
Belfius. In het kader van smartcities heeft de Europese investeringsbank 200 miljoen euro voorzien voor 
dergelijke projecten. Belfius doet daar 200 miljoen bovenop om voordelig te lenen voor zo'n projecten. We 
willen die piste bewandelen voor het gemeentehuis en 't Centrum. 
Raadslid E. Peeters verwijst naar pagina 4 van de toelichtingsnota. Er werd nog niet beslist of het archief in 
het nieuwe gemeentehuis of het gemeentemagazijn zal zijn. In 2017 zal dit niet uitgevoerd worden in het 
nieuwe gemeentehuis? Burgemeester L. Aerts stelt dat het de betrachting is van het bestuur om dit onder te 
brengen in het nieuwe gemeentehuis. Dit zal in 2017 niet gerealiseerd worden, maar kan overgedragen 
worden naar de volgende budgetjaren. 
Raadslid E. Peeters stelt dat de patronale pensioensbijdrage de laatste jaren licht stijgt. Wordt er niet 
gekeken om het aantal statutairen te verminderen tegenover het aantal contractuelen? Burgemeester L. 
Aerts antwoordt dat deze cijfers doorgerekend zijn in het personeelsbudget. De discussie over de 
verhouding statutair/contractueel is nooit gevoerd binnen Brecht. Als gemeente betalen wij 0% 
responsabiliseringsbijdrage. De gemeente wordt niet gesanctioneerd. Raadslid E. Peeters vraagt of we later 
de discussie grondig kunnen voeren. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat we de discussie best bij het begin 
van de legislatuur kunnen voeren. Bovendien draagt Vlaanderen en moet de federale Overheid betrokken 
worden. 
Raadslid E. Peeters stelt dat op pagina 9 de doortocht door Brecht Centrum voor 100.000 euro wordt 
voorzien. Heeft men al een idee hoe dit aangepakt zal worden. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat we nu 
een unieke kans hebben om vanaf het kruispunt slagmolen-Lessiusstraat-Biest-Gasthuisstraat tot aan de 
lichten beter in te richten. Binnen het college van burgemeester en schepenen is er een principieel besluit 
om een studiebureau te raadplegen om voorstellen uit te werken. Men moet ook actief in dialoog treden met 
de gebruikers, De Lijn, Unizo, gebuurte,... Het doel is om naar een stuk herinrichting te gaan. In de loop van 
februari wordt er overleg georganiseerd met AWV. Zij hebben de intentie om de gewestweg over te dragen 
aan de gemeente als gemeenteweg. We beseffen dat 100.000 euro niet voldoende is, maar we willen 
aantonen dat we actie zullen ondernemen. Raadslid E. Peeters  vraagt of AWV dit ingericht kan overdragen 
of kunnen ze middelen overdragen? Burgemeester L. Aerts stelt dat dit bij zijn weten niet kan. Raadslid E. 
Peeters vraagt om dit mee te nemen in de onderhandeling. 
Raadslid B. Van De Mierop vraagt of het kruispunt aan de vrije school er mee in betrokken wordt. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt negatief. Dit blijft een kruispunt met gewestweg. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer toelichting bij de exploitatie-uitgaven die steeds stijgen met meer dan 1 
miljoen euro per jaar. Waar zit de grote stijging in 2016 en 2017 en waarom zet dit zich niet verder? 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat er in 2016 nog sprake is van het budget en nog niet van de rekening. 
Hij kan niet meteen antwoorden waar het verschil vandaan komt. De politiedotatie, de brandweerdotatie, de 
personeelsuitgaven stijgen. Hoe verder in de toekomst, hoe minder accuraat de budgettering is. 
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Raadslid B. Bellens vraagt of er al concrete plannen zijn hoe er gebouwd zal worden en hoe men aan de 
ramingen komt. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat de plannen er nog niet zijn. Dit denkwerk wordt nog 
volop verricht. Het afdelingshoofd grondgebiedszaken heeft al berekeningen gemaakt. In het verleden 
hebben al pistes gecirculeerd. Het zal een symbiose zijn tussen oud en nieuw. Het park zal maximaal 
ongeschonden behouden blijven. De parking is dikwijls te klein en niet efficiënt ingetekend. We willen graag 
verbinding realiseren met de zogenaamde welzijnscampus. Er werd al een pand aangekocht. Het is nu te 
vroeg om reeds een bureau aan te stellen. De ramingen werden opgemaakt door het diensthoofd 
grondgebiedszaken. Zij is architecte van opleiding en heeft deze raming opgesteld. 
Raadslid S. Deckers verwijst naar pagina 8 in de toelichtingsnota over de herstelling van de goot in de 
Ringlaan. Hij vraagt wat daar voorzien zal worden? Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit gaat over de 
vernieuwing van de goot en niet over de verbreding van de straat. 
Raadslid E. Peeters  vraagt meer informatie over het project Mieksebaan. Ze vraagt wat dit met de Vijvers te 
maken heeft. Burgemeester L. Aerts stelt dat daarover niets is opgenomen. 
Raadslid B. Van De Mierop vraagt meer informatie over de renovatie van de Theobalduskapel. De kapel 
staat te verkommeren. Wat houden de werken in, wat zal men achteraf met de kapel doen en wie neemt het 
beheer op zich. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit geen kapel is van de gemeente Brecht waarvoor wij 
toelage geven. Dit is een beschermd gebouw. Er moest eerst een beheersplan opgemaakt worden. Dat is nu 
goedgekeurd waardoor we verder kunnen met het dossier. Er is verslag van monumentenwacht over punten 
die verholpen moeten worden. We rekenen op een subsidie van 25.000 euro. Er wordt bij het kerkbestuur 
aangedrongen op een maximale toegang voor het publiek. Het is niet vanzelfsprekend om daar bijvoorbeeld 
een kerkelijk huwelijk te voltrekken. 
Raadslid B. Van De Mierop vraagt wie hier de leiding in zal nemen? Burgemeester L. Aerts repliceert dat er 
een consensus gezocht moet worden tussen de pastorale eenheid en het kerkbestuur. Raadslid B. Van De 
Mierop vraagt of we als gemeente iets te zeggen hebben. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat het 
belangrijk is dat we de toegang trachten te maximaliseren. Het wordt gerestaureerd met belastinggeld. 
Raadslid R. Matthé vraagt meer toelichting bij het project heraanleg parking Schoolstraat op pagina 8. Er 
wordt 120.000 euro voor ingeschreven. Waaruit bestaat een duurzame en structurele oplossing? 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat de parking vaak slijkerig is en daardoor te weinig gebruikt wordt. Dit is 
een stuk bouwgrond van de gemeente. De parking mag niet het ganse stuk hypothekeren. 
Raadslid R. Matthé stelt zich vragen bij de raming van 88.000 euro voor de insteekweg van de pastorij. Welk 
voordeel denkt de gemeente te hebben? Wordt de ontsluiting niet door de projectontwikkelaar betaald? 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit geen verkaveling is. Dat is een verschil. We hebben overwogen om 
de verplichting bij de koper van het perceel van de pastorij te leggen waarbij in de verkoopsvoorwaarden een 
bestek wordt toegevoegd. We doen dit finaal niet omdat dit de aantrekkelijkheid van het perceel vermindert. 
We willen ook kans geven aan particulieren om dit te kopen. De koper zou dit ook verrekenen in de prijs die 
hij zal bieden. We moeten vooruit voor het Lusthof. Een stuk loopt immers over eigendom van het Lusthof. 
Er kwam een recentere raming binnen van 60.203,20 euro, exclusief BTW voor de gemeente en 27.912,10 
euro, exclusief BTW ten laste van de ontwikkelaar. Uiteindelijk heeft men geopteerd om zelf aan het roer te 
blijven zitten. 
Raadslid R. Matthé vraagt toelichting over de fietstunnel aan de Bethovenstraat. Wat is de stand van zaken 
voor het project naast de HSL? Waar komt de fietstunnel? Burgemeester L. Aerts antwoordt dat er door de 
provincie niets on hold is gezet. Er werd door de provincie geadviseerd om geen apart fietspad aan te 
leggen, maar geld te gebruiken voor de aanleg van een fietstunnel. De bedragen blijven als 
investeringsbudget behouden.  Schepen L. Torfs antwoordt dat de provincie zelf heeft gevraagd naar de 
fietstunnel en hierover in contact te treden met AWV. 
Raadslid R. Matthé vraagt om de cijfers op pagina 49 voor natuur en milieu te controleren en zo nodig te 
corrigeren. 
Raadslid K. De Hoog vraagt meer toelichting over mobiliteit. Ze vraagt of er ook mobiliteitswerken voorzien 
werden in Sint-Job-In-'t-Goor. Er is daar een verkeersinfarct. Kan het autoluwer gemaakt worden? 
Burgemeeseter L. Aerts antwoordt dat er werken zijn ter hoogte van garage Kenis aan de Sluisvijfbaan. 
Raadslid K. De Hoog antwoordt dat dit zo niet kan blijven duren. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat er op 
termijn een verdere ontlasting zal komen door de ontwikkeling van de uitbreiding van Kloosterveld, waarbij 
we een bijkomende ontsluiting willen naar de E 19. Schepen D. De Veuster repliceert dat deze suggestie 
opgenomen staat in het ruimtelijk structuurplan, maar dit vergt tijd. Raadslid B. Bellens vraagt of we zo niet 
in conflict komen met Brasschaat. Schepen D. De Veuster repliceert dat dit dossier goed werd aangehaald 
binnen de werking van de Groene Zes. 
 

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Martine  Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 11 stemmen tegen (Christel 
Van Akeleyen, Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens,  
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Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 1 niet gestemd 
(Joziena  Slegers) 

Besluit  

 
Artikel 1  
 
Het aangepaste meerjarenplan 2014-2022 wordt goedgekeurd en vastgesteld door de gemeenteraad. 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Het gecumuleerde 
budgettaire resultaat 

1.461.150 753.112 107.405 38.907 49.945 962.552 

Resultaat op kasbasis 48.296 46.685 107.405 38.907 49.945 962.552 
Autofinancieringsmarge894.819 1.244.552 1.382.905 1.184.393 1.438.297 1.915.868 
 
Artikel 2   
Onderhavig besluit zal samen met het meerjarenplan 2014-2022 worden overgemaakt aan de hogere 
overheid en de financieel beheerder. 
 

18. Budget gemeente Brecht dienstjaar 2017 

Juridisch kader  
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
De omzendbrief BB 2016 d.d. 15 juli 2016 uitgevaardigd door Vlaams minister van Binnenlands bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding 
  

Historiek  
Het budget 2017 werd bezorgd aan de raadsleden d.d. 23 november 2016. 

Advies  
Het managementteam verleende d.d. 8 november 2016 een positief advies over het budget voor het 
dienstjaar 2017; 
Het college van burgemeester en schepenen nam d.d. 14  november 2016 akte van het budget 2017. 

Motivatie  
Er wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
De staat van het financieel evenwicht is als volgt: 
Het gecumuleerde budgettaire resultaat : 1.461.150 euro 
Resultaat op kasbasis: 48.296 euro 
Autofinancieringsmarge: 894.819 euro 

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Martine  Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 11 stemmen tegen (Christel 
Van Akeleyen, Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van 
Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het budget 2017 wordt goedgekeurd door de gemeenteraad met de volgende staat van het financiële 
evenwicht: 
Het gecumuleerde budgettaire resultaat : 1.461.150 euro 
Resultaat op kasbasis: 48.296 euro 
Autofinancieringsmarge: 894.819 euro 
 
Artikel 2  
Onderhavig besluit zal samen met het budget voor het dienstjaar 2017 en de voorziene bijlagen voor 
goedkeuring worden overgemaakt aan de hogere overheid en de financieel beheerder. 
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19. Toelagen + 2.500 euro aan verenigingen en inste llingen - budget 2017 

Juridisch kader  
De wet van 14.11.1983 en het KB van 06.12.1983 met betrekking tot de toelagen aan verenigingen; 
Het gemeentedecreet 

Motivatie  
Door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om voor het dienstjaar 2016 een reeks 
aangepaste toelagen te voorzien boven de 2.500 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
 
Stemming:  
Met 18 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Maria Vochten, Martine  
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, 
Leen Smouts), 9 onthoudingen (Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno 
Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De volgende aangepaste toelagen worden voorgelegd en goedgekeurd. 
2017130003 Personenbelasting 92.656 euro 
2017130392 Lidmaatschapsbijdrage VVSG 20.800 euro 
2017130740 Toelage veiligheid Igean 42.047 euro 
2017130429 Toelage ontwikkelingsprojecten 15.000 euro 
2017130463 Toelage verkeersraden 2.900 euro 
2017000018 Werkingskosten Blue Bike 5.400 euro 
2017130178 Toelage ophaling materialen De Cirkel 30.000 euro 
2017130176 Toelage ophaling oud papier en schroot 60.000 euro 
2017130293 Toelage milieuwerking Igean 2.120.000 euro 
2017140003 Toelage hemelwaterput, kleine landschapselementen 

en groene daken 
7.000 euro 

2017130598 Toelage Kempens Landschap 5.600 euro 
2017130596 Toelage Kempens Landschap (aankoop gronden) 5.000 euro 
2017130600 Toelage regionaal Landschap De Voorkempen 8.530 euro 
2017000003 Toelage Kyotomobiel in de Noorderkempen 16.000 euro 
2017130241 Dotatie politiezone Voorkempen 2.982.218 euro 
2017131136 Toelage brandweerzone Rand 808.444 euro 
2017130240 Toelage BIN’s 3.400 euro 
2017140212 Toelage aan middenstandsverenigingen - 

kerstverlichting 
6.000 euro 

2017130755 Toelage toeristische federatie provincie Antwerpen TPA 3.259 euro 
2017130754 Toelage adviesraad toerisme VVV 3.600 euro 
2017140227 Toerisme toelage Noordertuin 2.800 euro 
2017000021 Toelage Selab 3.200 euro 
2017140364 Toelage bebouwd perifeer landschap (groene 6) 2.500 euro 
2017000031 Toelage leaderproject van tuin tot erf naar landschap 3.319 euro 
2017130686 Toelage aan jubilea verenigingen 2.500 euro 
2017130442 Werkingstoelage culturele verenigingen 20.198 euro 
2017140216 Toelage aan cultuurraad 4.650 euro 
2017130788 Toelagen voor muziekinstrumenten en partituren 2.500 euro 
2017140185 Huurtoelage sporthal De Zandbergen 10.000 euro 
2017130181 Toelage aan sportverenigingen 33.000 euro 
2017140186 Toelage buitengemeentelijk zwembadgebruik 12.000 euro 
2017140183 Impulstoelage sport 23.520 euro 
2017140366 Toelage jeugdraad 7.100 euro 
2017130304 Toelage jeugdwerkinitiatieven 61.159 euro 
2017130694 Woningvergoeding erediensten 9.800 euro 
2017150002 Werkingssubsidies kerkfabriek Sint Leonardus 5.000 euro 
2017130374 Lidmaatschap OVSG 2.700 euro 
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2017130525 Bijdrage muziekacademie Merksem/Antwerpen 35.000 euro 
2017130786 Toelage ochtend en avondtoezicht 32.000 euro 
2017130785 Toelage middagtoezicht 42.000 euro 
2017130751 Toelage schoolzwemmen 5000 euro 
2017130107 Toegestane werkingssubsidies ocmw 2.080.427 euro 
2017130071 Sociaal medische en pedagogische toelagen 175.000 euro 
2017000033 Sociale correcties nav invoering Diftar 15.000 euro 
2017130074 Toelage welzijnsprojecten 6.200 euro 
2017130073 Toelage lokale netwerken in armoede 11.000 euro 
2017130079 Toelage landelijke kinderopvang (dienst onthaalouders) 5.000 euro 
2017130078 Toelage Stekelbees (dienst buitenschoolse 

kinderopvang) 
171.922 euro 

2017130080 Toelage kinderopvang in gezinnen (onthaalouders) 7.400 euro 
2017130137 Toelage ouderenverenigingen 6.000 euro 
2017140308 Toelage aankoop landbouwgronden De Merel 160.000 euro 
2017140328 Restauratie Sint Theobalduskapel 30.250 euro 
2017140301 Toelage kerkfabriek Sint-Willebrordus Overbroek 33.500 euro 
2017140302 Toelage kerkfabriek Sint-Michiel Brecht 58.000 euro 
2017140304 Toelage kerkfabriek Sint-Leonardus Sint-Lenaarts 5.000 euro 
 
Artikel 2  
De voormelde toelagen worden verleend onder de volgende voorwaarden : 
a)     de toelagen dienen gebruikt te worden ter bevordering van de voor het algemeen belang  dienstige 
activiteiten. 
b)     de toelagen worden slechts verleend van zodra en in zoverre dat de nodige verantwoordingsstukken tot 
staving van gedane uitgaven worden voorgelegd. 
c)     de verenigingen dienen aan het gemeentebestuur controle toe te laten op de aanwending van de 
verleende toelagen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van onderhavig besluit zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de hogere overheid en 
de financieel beheerder. 
  

Technische Dienst  

20. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Werminv al - onderhoud wijken, plantsoenen en 
kerkhoven - dienstjaar 2017 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 6 Wonen en ruimtelijke ordening 
Beleidsdoelstelling: 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: Parken en plantsoenen 
Budgetcode: Groenzorg Werminval € 477.000 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 

Historiek  
Reeds gedurende een aantal jaren werd een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld tussen het 
gemeentebestuur en de Beschermde Werkplaats Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het 
onderhoud van de wijken, plantsoenen en kerkhoven binnen onze gemeente. 
Deze samenwerking verliep steeds tot ieders tevredenheid en draagt bij tot een nettere gemeente en het 
college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat deze samenwerking verder dient gezet te 
worden. 

Motivatie  
Er wordt voorgesteld om opnieuw een samenwerkingsverband aan te gaan met de Beschermde Werkplaats 
Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het onderhoud van de wijken, plantsoenen en 
kerkhoven binnen onze gemeente. 
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Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. Hij stelt dat hij 
de agendapunten 20, 21 en 22 samen zal toelichten. 
 
Schepen L. Torfs verlaat de zitting. 
 
Zoals elk jaar op het einde van het jaar wordt de goedkeuring gevraagd om de 
samenwerkingsovereenkomsten die we hebben met Werminval te vernieuwen. Uit de evaluaties die werden 
doorgesproken met de verschillende diensthoofden van groendienst, wegendienst en de dienst 
duurzaamheid kon men besluiten dat er algemene tevredenheid was over de samenwerking met Werminval 
die ons ondersteunen met 4 ploegen bij groendienst, 1 ploeg bij duurzaamheid, 1 ploeg voor het onderhoud 
van knooppunten/goten/voet –en fietspaden en 1 ploeg bij de wegendienst ter ondersteuning van de 
grachtenploeg. In 2016 werden 32.554 uren ondersteuning geboden aan de groendienst, 8082 uren aan de 
dienst duurzaamheid, 7548 uren werden bijgedragen voor het onderhoud van de knooppunten ed en de 
grachtenploeg kreeg 5718 uren ondersteuning. 
Voor 2017 zouden we graag een verhoging doen in het budget voor ondersteuning groendienst met 
50.000€. In tegenstelling tot het zomaar bijvragen van uren aan Werminval voor extra diensten, gaan we in 
het begin van het jaar een aanbesteding doen bij verschillende beschermde werkplaatsen en zullen we deze 
extra manschappen vooral gaan inzetten om het onderhoud van de bermen die niet mee werden 
opgenomen in het bermbeheersplan.  Dus meer specifiek het onderhoud in de dicht bebouwde zones. De 
opdracht zal dus meer afgelijnd zijn en verwacht wordt dat deze nieuwe ploeg zich voorziet van eigen 
materialen, zich rechtstreeks begeeft naar de werkzone, enz...... Dit zou moeten zorgen voor meer 
efficiëntie. 
Uiteraard speelt de sociale rol die we hierin spelen als gemeente ook een grote rol namelijk door deze 
doelgroepen werk te bieden en hen te laten integreren in onze dagelijkse leefmaatschappij. 
Daarom zou ik de goedkeuring willen vragen voor de verlenging van de samenwerkingsovereenkomsten met 
Werminval voor het dienstjaar 2017 voor de ondersteuning van onze groendienst met het onderhoud van 
wijken, plantsoenen en kerkhoven voor een bedrag van 427.000€. 
De 50.000€ die extra voorzien wordt, wordt besteed aan de aanbesteding waarbij ook anderen dan 
Werminval kunnen inschrijven. Dit betekent dat de notulen dienen aangepast te worden in die zin. 
Tijdens de bespreking in de gemeenteraad komt raadslid B. Bellens tussen. 
  
Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het samenwerkingsverband met de afdeling groenzorg-plantsoenen van de beschermde werkplaats VZW 
Werminval, Winterling 3, Merksem voor het dienstjaar 2017 voor een maximaal bedrag van € 427.000 euro 
voor het onderhoud van de wijken, plantsoenen en kerkhoven wordt hernieuwd. 
 
Artikel 2  
In het budget van 2017 zal een passend krediet ingeschreven worden ten bedrage van € 427.000 ter 
financiering van het project. 
 
Artikel 3  
Afschrift van onderhavig besluit zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de VZW Werminval. 
 

21. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Werminv al - onderhoud baangrachten - 
dienstjaar 2017 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 3 Natuur en milieubeheer 
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven. 
Actieplan:Verder uitbouwen en onderhouden van gescheiden riolerings-en grachtenstelsels en waterlopen 
Actie: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 
Budgetcode: Onderhoud baangrachten – Werminval – 2017/6153004/3/03/0310- 75.000 euro 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
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Historiek  
Reeds gedurende een aantal jaren werd een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld tussen het 
gemeentebestuur en de Beschermde Werkplaats Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het 
onderhoud van de baangrachten binnen onze gemeente. 
Deze samenwerking verliep steeds tot ieders tevredenheid en draagt bij tot een betere waterhuishouding 
binnen de gemeente en het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat deze samenwerking 
verder dient gezet te worden. 

Motivatie  
Er wordt voorgesteld om opnieuw een samenwerkingsverband aan te gaan met de Beschermde Werkplaats 
Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het onderhoud van de baangrachten binnen onze 
gemeente. 
Er wordt eenzelfde budget ingeschreven als in 2016. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. Voor de 
ondersteuning van de grachtenploeg bij de dienst wegen wordt een bedrag voorzien van 75.000€. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het samenwerkingsverband met de afdeling groenzorg plantsoenen van de beschermde werkplaats VZW 
Werminval, Winterling 3, Merksem voor een maximum bedrag van € 75.000 voor het onderhoud van de 
baangrachten langsheen de gemeentewegen in de gemeente wordt hernieuwd voor 2017. 
 
Artikel 2  
In het budget 2017 zal een passend krediet worden ingeschreven ten bedrage van € 75.000 ter financiering 
van dit project. 
 
Artikel 3  
Afschrift van onderhavig besluit wordt voor passend gevolg overgemaakt aan de VZW Werminval. 
 

22. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Werminv al - onderhoud 
voet/fietspaden/knooppunten/goten - dienstjaar 2017  

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide 
Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken 
Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de veiligheid van de 
dorpskernen. 
Actie:Wegenwerken door derden 
Budgetcode:2017/6152013/2/0200 -  Reiniging fiets-en voetpaden – onderhoud knooppunten e.a. Werminval 
€ 205.000 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 

Historiek  
 Reeds gedurende een aantal jaren werd een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld tussen het 
gemeentebestuur en de Beschermde Werkplaats Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het 
onderhoud van de voet-en fietspaden, de straatgoten en – kolken, het onderhoud van de knooppunten, 
ophalen van zwerfvuil en het reinigen van de bushokjes binnen onze gemeente langsheen de 
gemeentewegen in de gemeente. 
Deze samenwerking verliep steeds tot ieders tevredenheid en draagt bij tot nettere gemeente en het college 
van burgemeester en schepenen is van oordeel dat deze samenwerking verder dient gezet te worden. 

Motivatie  
Er wordt voorgesteld om opnieuw een samenwerkingsverband aan te gaan met de Beschermde Werkplaats 
Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor de onderhoud van de voet-en fietspaden, knooppunten 
en de straatgoten en – kolken binnen onze gemeente langsheen de gemeentewegen. 
Er wordt in 2017 eenzelfde budget ingeschreven als in 2016. 
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Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. Voor de 
ondersteuning van de dienst duurzaamheid voor het onderhoud van voet –en fietspaden, goten en 
knooppunten wordt een bedrag van 205.000€ voorzien. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het samenwerkingsverband met de afdeling groenzorg plantsoenen van de beschermde werkplaats VZW 
Werminval, Winterling 3, Merksem voor een maximum bedrag van € 205.000 voor het reinigen van de voet-
en fietspaden, onderhoud van de knooppunten e.a.  binnen onze gemeente langsheen de gemeentewegen 
wordt hernieuwd voor 2017. 
 
Artikel 2  
In het budget 2017 wordt een passend krediet ingeschreven ten bedrage van € 205.000 ter financiering van 
dit project. 
 
Artikel 3  
Afschrift van onderhavig besluit wordt voor passend gevolg overgemaakt aan de VZW Werminval. 
 

23. Ondergrondse inname Perceel Jos Nuytsdreef 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide 
Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken. 
Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de veiligheid van de 
dorpskernen. 
Actie:Wegenwerken door derden 
Budgetcode: Vergoeding ondergrondse grondinname werken Jos Nuytsdreef/Wegen – 12.000 euro 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 - artikel 43 

Motivatie  
Enkele jaren geleden werden collectorwerken in de omgeving van de Jos Nuytsdreef uitgevoerd. 
Er werd een ondergrondse leiding aangelegd op het perceel, kadastraal gekend onder 1e afdeling, Sectie M 
nr 19/X/6 dat eigendom is van NMBS. 
Dit perceel dient als ontsluiting van de terreinen langsheen de spoorlijn Antwerpen – Breda. 
Er was een ondergrondse inneming noodzakelijk voor de realisatie en het onderhoud van de riolering. 
Igean, Ivan Van den Bergh, Meetkundig schatter, heeft een schattingsverslag opgemaakt d.d. 1 september 
2015 voor de ondergrondse inneming waarbij het perceel geschat wordt op 12.000 euro, namelijk 133 m² X 
90 euro/m². 
Er werd een definitief opmetingsplan opgemaakt door Sweco op 27 september 2016. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de bespreking in de gemeenteraad. 
 
Raadsleden K. De Hoog en M. Vochten verlaten de zit ting. 
 

Stemming  
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Bart  Van De Mierop, 
Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, 
Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis 
De bruyn, Johan Bellens), 2 niet gestemd (Maria Vochten, Karina de Hoog) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerpakte voor de ondergrondse inname van 113 m² op een perceel, 
kadastraal gekend onder Sectie M, deel van nummer 19/X/6P0001 voor de aanleg van een RWA-riool die de 
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verbinding maakt van Jos Nuytdreef naar achtergelegen grond voor een bedrag van 12.000 euro 
 
Artikel 2  
Burgemeester L. Aerts en gemeentesecretaris A. Marnef worden gemachtigd de akte van aankoop te 
ondertekenen voor notaris Bracke die de akte zal verlijden. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Bracke en de financiële dienst. 
 

Vrije Tijd  

24. Wijziging samenstelling beheersorgaan GC Jan va n der Noot 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 - artikel 199 - 200 
Decreet lokaal cultuurbeleid d.d. 6 juli 2012 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 10 september 2015 over de samenstelling van het gemeenschapscentrum 
Jan vander Noot. 

 Motivatie  
Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Jan Vander Noot nam d.d. 12 september 2016 akte van 
een aantal wijzigingen namelijk het ontslag van Eddy Antonissen, Willem Verheyen en Leo Stoffelen en de 
kandidatuur van Liliane Dorekens in het beheersorgaan. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen K. Kenis. 
Raadslid M. Bresseleers verlaat de zitting.  
Raadleden K. De Hoog en M. Vochten nemen terug deel  aan de zitting.  
Raadslid M. Bresseleers neemt terug deel aan de zit ting.  

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van Eddy Antonissen, Willem Verheyen en Leo Stoffelen uit 
het beheersorgaan van het GC. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad neemt akte van de aanstelling van Liliane Dorekens als afgevaardigde van de cultuurraad 
in de raad van beheer. 
 
Artikel 3  
De gemeenteraad keurt de aangepaste samenstelling van het beheersorgaan van het 
gemeenschapscentrum Jan vander Noot goed. 
 
Artikel 4   
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 
 

25. Wijziging samenstelling beheersorgaan openbare bibliotheek 

Juridisch kader  
 Cultuurpactwet d.d. 16 juli 1973 – Hoofdstuk 4 - artikel 8 
Cultuurpactdecreet d.d. 28 januari 1974 
Gemeentedecreet 15.07.2005 – artikel199 - 200 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 11 april 2013 over de samenstelling beheersorgaan openbare bibliotheek 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 13 juni 2013 over de samenstelling beheersorgaan openbare bibliotheek 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 januari 2013 over de samenstelling beheersorgaan openbare bibliotheek 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 september 2013 over het organiek reglement van het beheersorgaan 
openbare bibliotheek 

Motivatie  
De wijzigingen van de samenstelling van het beheersorgaan deden zich de afgelopen twee jaar regelmatig 
voor. 
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Daarom werd besloten om de wijzigingen te bundelen. Volgende personen hebben laten weten het 
beheersorgaan van de bibliotheek te verlaten: 

o Arlette Steurs (vertegenwoordiging scholen Brecht)  
� Beheersorgaan 28/01/2015 

o Pascale Weyns (vertegenwoordiger gebruikers, driemaal afwezig zonder kennisgeving)  
� Beheersorgaan 28/01/2015 

o Willem Verheyen (vertegenwoordiger cultuurraad, ondervoorzitter)  
� Beheersorgaan 18/11/2015 
� Tot op heden waren er nog geen kandidaten om de functie van ondervoorzitter waar 

te nemen 
o Annemie Gevaerts (vertegenwoordiger gebruikers, voorzitter – ingang 01/01/2017)  

� Beheersorgaan 12/09/2016 
� Bij het eerstvolgende beheersorgaan van de bibliotheek zal een nieuwe voorzitter 

aangeduid worden 
o Luc Swinnen (vertegenwoordiger NV-A, in 2016 overleden)  

� Beheersorgaan 12/09/2016 
o Joziena Slegers (vertegenwoordiger NV-A, driemaal afwezig zonder kennisgeving) 

� Beheersorgaan 12/09/2016 
• Volgende personen stellen zich kandidaat om te zetelen in het beheersorgaan van de bibliotheek:  

o Marleen Brughmans (vertegenwoordiging scholen Brecht)  
� Beheersorgaan 28/01/2015 

o Amber Tillemans (vertegenwoordiger gebruikers)  
� Beheersorgaan 18/11/2015 

o Liliane Dorekens (vertegenwoordiger cultuurraad)  
� Beheersorgaan 12/09/2016 

o Jef Poortmans (vertegenwoordiger gebruikers)  
� Beheersorgaan 12/09/2016 

o Aan de voorzitter van NV-A Brecht is gevraagd om twee nieuwe afgevaardigden aan te 
stellen, tot op heden is dit nog niet gebeurd. 

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen K. Kenis. 

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van Arlette Steurs, Pascale Weys, Willem Verheyen, Annemie 
Gevaerts, Joziena Slegers en het overlijden van Luc Swinnen. 
 
Artikel 2  
Marleen Brughmans, Amber Tillemans, Liliane Doorekens en Jef Poortmans worden toegevoegd aan het 
beheersorgaan van de openbare bibliotheek. 
 
Artikel 3  
De gemeenteraad keurt de aangepaste samenstelling van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek 
goed. 
 

26. Wijzigingen dienstreglement openbare bibliothee k 

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 creëert een eigen aanbod aanvullend op het aanbod van verenigingen en private 
organisatoren. 
Actie: De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften 
en met het oog op een verhoging van de dienstverlening. 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 - artikel 42 
Cultuurpact 28.01.1974 
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Gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 juni 1994  over de goedkeuring van het dienstreglement van de 
plaatselijke openbare bibliotheek, laatst gewijzigd op 10.04.2014 

Advies  
De voorstellen werden door het beheersorgaan tijdens de zittingen van 19 augustus 2015, 18 november 
2015 en 12 september 2016 besproken en goedgekeurd. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het voorstel tot wijziging van het 
dienstreglement tijdens de zitting van 14 november 2016. 

Motivatie  
De afgelopen jaren zijn er wijzigingen in de dienstverlening en werking van de bibliotheek geweest: 

• In de twee van de drie bibliotheken zijn inleverschuiven gekomen (Brecht is gepland voor 2017) 
• Door het wegvallen van provinciale subsidies werd het artikel omtrent het interbibliothecair 

leenverkeer (IBL) herzien 
• Einde 2015 zijn we ook gestart met de dienst Bib aan Huis 
• In december 2016 gaan we van start met de zelfuitleen in de hoofdbibliotheek 

Door deze wijzigingen dringt een aanpassing van het dienstreglement openbare bibliotheek zich op. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen K. Kenis. 

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het dienstreglement van de openbare bibliotheek goed. 
 

Intergemeentelijke samenwerking  

27. Pidpa - Algemene vergadering - 19 december 2016  - Goedkeuring agenda 

Juridisch kader  
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44 en 59. 
Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005. 
  
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.                                         
  
Het gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42. 

Historiek  
Brief van Pidpa van 12 september 2016 met bijlagen: 
 -    statutenwijziging ingevolge decreet 13 mei 2016 (wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking) 
 -     statutenwijziging, initieel voorgelegd op  15 juni 2015 aan de algemene vergadering – voorstel tot 
schrapping van de agenda van het op 14 december 2015 door de algemene vergadering in voortzetting 
geplaatst onderdeel van het oorspronkelijk agendapunt 9 
Brief van Pidpa van 10 oktober 2016 met agenda en bijlage: 
- Begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 2017 
- Model als basis voor raadsbeslissing 
- een volmacht 
Besluit van gemeenteraad d.d. 14 november 2013 betreffende de aanduiding van T. Vandekeere als 
afgevaardigde voor de gemeente Brecht voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van 
Pidpa. 
Mevr. Martine Bresseleers maakt deel uit van de raad van bestuur. 

Advies  
Door de commissie intergemeentelijke samenwerking werd d.d. 27 oktober 2016 een gunstig advies 
verleend. 

Motivatie  
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
Op maandag 19 december 2016 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering op 
het  administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt: 
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
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2. Begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 2017. 
3. Benoeming(en) 
4. Statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei 2016 
5. In voortzetting geplaatste agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni 2015. 
6. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de verschillende agendapunten waaronder 
de statutenaanpassingen van Pidpa en de eerder in voortzetting geplaatste agendapunten, alsook  omtrent 
de begroting voor 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 
2017. 
Burgemeester L. Aerts verleent een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. 
Raadslid S. Deckers vraagt een aparte stemming over het punt 4 van de agenda. In de statutenwijziging 
wijzigt Pidpa het woord boekwaarde in het woord economische waarde. Dit is belangrijk voor de gemeente. 
De gemeente heeft de riolering verkocht aan boekwaarde. Zoals nu voorzien zouden wij bij een uitstap veel 
meer moeten betalen dan we ze verkocht hebben omdat de economische waarde hoger ligt dan de 
boekwaarde. Pidpa schrijft dat dit een decretale verplichting is. Dit is niet waar. Volgens het decreet valt 
"boekwaarde" weg en kan er een andere invulling aan gegeven worden. Uit het oogpunt van onze gemeente 
is dit niet goed. 
Burgemeester L. Aerts stelt dat Pidpa vraagt het DIS te implementeren in de eigen statuten. Daar is niets 
mis mee. 
Raadslid S. Deckers stelt dat het wel een probleem is als ze het woord boekwaarde vervangen door 
economische waarde en dat staat niet gestipuleerd in het decreet. Dat is nooit bedoeld geweest. Het 
voorstel is om het woord 'tegen economische waarde' te vervangen door 'tussen de partijen 
overeengekomen waarde met een minimum van de boekwaarde.' 
Raadslid M. Bresseleers stelt dat hierover lang gesproken werd, maar hierover is geen reactie gekomen. 
Raadslid S. Deckers antwoordt dat die gemeenten mogelijks in een andere situatie zitten. Hier wordt het 
verkocht als een decretale verplichting, maar dat is niet het geval. 
Besluit : Stemming uitgezonderd agendapunt 4 statutenwijziging: eenparig 
 
Agendapunt 4 :  

Stemming:  
Met 8 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Jos Matheeussen, Martine  Bresseleers, 
Karen Van Looveren, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 14 stemmen tegen (Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, 
Christel Van Akeleyen, Maria Vochten, Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, 
Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 5 
onthoudingen (Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Mieke Michiels, Els De Groof) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa mbt. het boekjaar 2017. 
 
Artikel 2  
Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2017 en het 
toelichtend verslag. 
 
Artikel 3  
Geen goedkeuring wordt verleend aan de door de raad van bestuur van Pidpa - ingevolge het decreet van 
13 mei 2016 (wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking) - voorgelegde wijzigingen aan de statuten 
van Pidpa, na artikelsgewijze  behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de statuten. 
 
Artikel 4  
Akkoord te gaan met het voorstel om agendapunt 9 inzake de statutenwijziging zoals oorspronkelijk 
geagendeerd op de agenda van de algemene vergadering van 15 juni 2015, wat betreft het enige onderdeel 
ervan (nl. de explicitering van de regeling waarbij het scheidingsaandeel in artikel 10 van de Pidpa - statuten 
zou worden vastgelegd op de nominale waarde van de aandelen) dat niet werd afgehandeld door de 
algemene vergadering van Pidpa op 14 december 2015, af te voeren van de agenda van de algemene 
vergadering. 
 
Artikel 5  
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 
19 december 2016 overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de benoeming (en) goed te keuren, 



29 

evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de 
agendapunten van deze vergadering. 
 
Artikel 6  
Afschrift van deze beslissing wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van 
deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
 

28. Igean Dienstverlening - Algemene vergadering - 21 december 2016 - Goedkeuring agenda 

Juridisch kader  
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals gewijzigd, 
Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, 
Statuten van IGEAN dienstverlening. 
Artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog 
minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste 
trimester van elk jaar. 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14.11.2013 - Aanstelling K. Van Looveren als afgevaardigde van de gemeente 
Brecht 

Historiek  
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. 

Motivatie  
Met het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 2.11.2016 werd de uitnodiging en de 
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 21.12.2016 aan alle deelnemers bezorgd. 
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde 
begroting voorgelegd. 
De raad van bestuur van 19.10.2016 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te 
organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 21.12.2016 
om 19 u met volgende dagorde: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 
2.  goedkeuren van de begroting 2017 
3.  toetreding politiezones en hulpverlengingszones. 
Toelichting en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 
en van de begroting 2017 op het directiecomité van 5.10.2016 en op de raad van bestuur van 19.10.2016. 
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te ontwikkelen activiteiten 
en de te volgen strategie voor 2017 evenals aan de begroting 2017. 
De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 19.10.2016 
2. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 
3. de begroting 2017. 

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
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Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 
60 te Wommelgem op 21.12.2016 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis 
hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 
2.  goedkeuren van de begroting 2017 
3.  aanvaarden toetreding politiezones en hulpverlengingszones. 
 
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, K. Van Looveren, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd 
d.d. 14.11.2013, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening van 21.12.2016 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde 
agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen 
om de volledige agenda af te werken. 
 
Artikel 3  
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 
  

29. Igean Milieu en Veiligheid - Algemene vergaderi ng - 21 december 2016 - Goedkeuring agenda 
- Aanstelling plaatsvervangend afgevaardigde 

Juridisch kader  
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals gewijzigd, 
Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, 
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
Artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog 
minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste 
trimester van elk jaar. 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.11.2013 - Aanstelling T. Vandekeere - algemene vergadering Igean Milieu 
en Veiligheid 

Historiek  
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 
07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
De gemeente is lid bij IGEAN milieu en veiligheid. 

Advies  
Toelichting en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 
en van de begroting 2017 op het directiecomité van 5.10.2016 en op de raad van bestuur van 19.10.2016. 
De nota voor het innovatiefonds werd eveneens besproken op het directiecomité van 5.10.2016 en op de 
raad van bestuur van 19.10.2016. 
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Motivatie  
Met het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 2.11.2016 werd de uitnodiging en de 
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 21.12.2016 aan alle deelnemers bezorgd. 
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde 
begroting voorgelegd. 
De raad van bestuur van 19.10.2016 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te 
organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 21.12.2016 
om 19 u met volgende dagorde: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 
2.  goedkeuren van de begroting 2017 
3.  innovatiefonds – bepalen bijdrage 
4.  benoemen leden adviescomités 
5.  toetreding politiezones en hulpverleningszones 
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te ontwikkelen activiteiten 
en de te volgen strategie voor 2017 evenals aan de begroting 2017. De nota over het innovatiefonds werd 
eveneens goedgekeurd. 
De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 19.10.2016 
2. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 
3. de begroting 2017 
4. de nota over het innovatiefonds. 

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Raadslid T. Vandekeere werd aangesteld als afgevaardigde voor de gemeente Brecht voor de algemene 
vergadering van Igean Milieu en Veiligheid. Zij is echter verontschuldigd voor de algemene vergadering op 
21 december 2016. 
De kandidaturen voor de afvaardiging op de algemene vergadering moeten ten laatste ingediend worden bij 
de gemeentesecretaris op 6 december 2016. Er werd enkel een kandidatuur ingediend door raadslid L. 
Nicolaï. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Raadslid E. Peeters vraagt of de de gemeente Brecht het grootste aandeel heeft, naast Antwerpen, in het 
innovatiefonds. Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit uitgezocht moet worden.  
Aanstelling afgevaardigde: Bij geheime stemming: L.  Nicolaï: 27 stemmen voor  
 
Goedkeuring agenda:  

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

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de 
Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 21.12.2016 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten 
en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 
2.  goedkeuren van de begroting 2017 
3.  innovatiefonds – bepalen van de bijdrage 
4.  benoemen leden adviescomités 
5.  aanvaarden van de toetreding politiezones en hulpverleningszones. 
 
  
De vertegenwoordiger van de gemeente namelijk L. Nicolaï, die T. Vandekeere vervangt als afgevaardigde, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 
21.12.2016 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken. 
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Aanvullende agenda  

30. 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 over het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – artikel 3 

Motivatie  
Omwille van de afwezigheid van raadslid P. Van Assche, stelt raadslid K. De Hoog vragen over de status 
van het dossier De Merel nadat het College tijdens vorige zitting van deze raad aankondigde een 
ingebrekestelling te versturen aan Wonderwood. Heeft Wonderwood “op passende wijze en tijdig voldaan” 
aan de voorwaarden waaraan hij moest voldoen om de erfpachtovereenkomst af te sluiten ?  Dit wil zeggen 
heeft Wonderwood aangetoond over 30% van het kapitaal voor dit project te beschikken ? 
1. Indien ja: welke is dan de timing voor de realisatie van het project ? 
2. Indien nee: wat nu ?  
            a. Gaat de gemeente verder op het pad “speeltuin” ? 
            b. Worden de andere kandidaten die oorspronkelijk in de running waren terug gecontacteerd ? 
            c. Hebben zich misschien nieuwe kandidaten gemeld ? 
            d. Gaat de gemeente op zoek naar nieuwe kandidaten ? 
            e. Indien het pad “speeltuin” verlaten wordt, quid ? 
            f. Wordt een nieuwe bevraging van de inwoners georganiseerd ? 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat de B.V.B.A. Wonderwood niet voldaan heeft aan de door de 
gemeenteraad gestelde voorwaarden. 
Het college zal zich thans beraden over deze situatie en over afzienbare tijd zeer vermoedelijk vaststellen 
dat de procedure inzake de gunning van een speeltuin dient afgesloten te worden. 
Gesprekken met andere mogelijke investeerders lopen verder. 
En zonet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid goedgekeurd om in het domein “De Merel” een 
speelruimte op te bouwen ter waarde van EUR 200.000,00. 
Voor het overige is het college allesbehalve gehaast. We tasten voorzichtig alle opportuniteiten af en zullen 
hieromtrent ten gepaste tijde de gemeenteraad informeren en, waar nodig, om goedkeuring vragen. In elk 
geval zal de gekozen oplossing steeds op maat van de Brechtse bevolking zijn en zonder verspilling van 
overheidsgeld. 
 

31. Vraag in verband met 'betonstop' - P. Van Assch e 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 over het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – artikel 3 

Motivatie  
Raadslid P. Van Assche stelde schriftelijk een vraag over de betonstop. Nadat de Vlaamse Regering eerder 
deze week haar intentie tot een “betonstop” aankondigde, is het niet onwaarschijnlijk dat een zekere vorm 
van speculatie met gronden zich zou kunnen voordoen. Daarbij zijn voornamelijk de zgn 
“woonuitbreidingsgebieden” betrokken. Kan de gemeente ons oplijsten hoeveel gronden zij zelf, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, bezit en in welke ‘ruimtelijke’ categorie deze gronden vallen? 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat de vraag stellen makkelijker is dan een volledig en onderbouwd 
antwoord geven. Het oplijsten van alle gronden, in eigendom van de gemeente, het OCMW, alsook de 
gronden, die Igean aanhoudt voor rekening van het gemeentebestuur, en daarna het aangeven in welke 
“ruimtelijke” categorie deze gronden vallen, zijn geen werk dat binnen de tijdsspanne van een aantal dagen 
rond kan zijn. We vragen de administratie dan ook om dit dossier verder uit te werken en een antwoord voor 
te bereiden, waarna dit per e-mail of via het extranet aan de gemeenteraadsleden zal bezorgd worden. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


