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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, Patrick Van Assche, 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 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde  

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 12 januari 2017 

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

Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 12 januari 2017 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter Luc Aerts. 
Bij aanvang van de zitting heet burgemeester-voorzitter Luc Aerts iedereen welkom. 
Burgemeester-voorzitter Luc Aerts condoleert raadslid Rudi Matthé met het overlijden van zijn moeder. 
Bij aanvang van deze gemeenteraadszitting wordt amens het gemeentebestuur en vanzelfsprekend ook in 
mijn persoonlijke naam innige deelneming overgemaakt aan raadslid Rudi Matthé naar aanleiding van het 
overlijden van zijn moeder, mevrouw José Van Rompaey. 
Ook aan ons personeelslid, mevrouw May Matthé, werkzaam in de gemeentelijke bib, werd onze 
deelneming overgemaakt. 
Wij kenden Gust en José als brave mensen, die voor hun gezin heel hun leven hard gewerkt hebben, en 
zullen hen op deze wijze blijvend blijven herinneren. 
  
Burgemeester-voorzitter Luc Aerts stelt dat er één aanvullend agendapunt werd ingediend door raadslid 
Eline Peeters, namelijk over de heraanleg van de Schotensteenweg. 
Raadslid P. Van Assche verwijst naar het youtubekanaal voor het volledig verslag van de gemeenteraad. 
Aan raadslid P. Van Assche wordt toestemming verleend om te filmen. 

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), 3 
stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 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  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 12 januari 2017 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

2. Dagorde OCMW-raad d.d. 17 januari 2017 - kennisg eving 

Juridisch kader  
Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - artikel 9 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 9 februari 2017  
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Historiek  
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 januari 2017: 
Agendapunten van de openbare zitting: 
Openbaar 
Verslag - Briefwisseling 
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 20.12.2016 
2. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 13.12.2016 en 3.1.2017 
3. Kennisname inkomende briefwisseling 
Secretariaat 
4. Stand van zaken archeologisch vooronderzoek DIO- en aanleunwoningen 
Financiën 
5. Goedkeuring dagprijsverhogingsaanvragen serviceflats 't Zand en Het Sluisken 
6. Stand van zaken subsidies aan gemeente Brecht in het kader van de vluchtelingenproblematiek 
  

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

Besluit  

 
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad van Maatschappelijk Welzijn d.d. 17 januari 2017. 
 

Interne Zaken  

3. Aanvullend reglement - Vaartdijk, het gedeelte v anaf huisnummer 15 tot de Westmallebaan - 
parkeerverbod - verkeersdrempel 

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  
 Met de ingebruikname van het nieuwe politiekantoor zal het verkeer toenemen in de Vaartdijk. Er zal 
eveneens passage zijn van bezoekers aan het politiekantoor. 

Motivatie  
De inkom van het gebouw is gelegen vlakbij de rand van de rijbaan zodat het voor de veiligheid van de 
bezoekers aan te raden is om verkeersremmende maatregelen te treffen. 
Om de doortocht te kunnen garanderen voor de interventieploegen van de politie dient aan 1 kant van de 
rijbaan parkeer- en stilstandverbod ingevoerd te worden. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs. 
Binnenkort wordt het nieuwe politiekantoor aan Vaartdijk 15 in gebruik genomen. 
Er wordt als verkeersremmende maatregel voorgesteld om ter hoogte van de inkom een verhoogde 
inrichting aan te leggen.  Dit heeft tot gevolg dat als men er over rijdt de maximum snelheid niet meer dan 30 
km/uur mag bedragen, men er niet links mag inhalen en het verboden is er op stil te staan of te parkeren.  
Aan beide kanten wordt er ter hoogte van de verhoogde inrichting een verkeersbord F87 geplaatst en op 50 
meter afstand van de verhoogde inrichting wordt er in beide richtingen het verkeersbord A14 met onderbord 
‘50m’ geplaatst. 
Aangezien de inkom van het gebouw vlakbij de rand van de rijbaan is gelegen en ook om de doortocht voor 
de interventieploegen te kunnen garanderen, wordt er aan 1 kant van de rijbaan parkeer- en stilstandverbod 
ingevoerd, m.a.w. aan de onpare zijde van de Vaartdijk in het gedeelte tussen de gracht van nummer 15 tot 
aan het kruispunt met de Westmallebaan.  Voor deze maatregel worden er verkeersborden E3 geplaatst met 
de onderborden van het type Xa en Xb welke het begin en het einde van de reglementering aanduiden. 



3 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
In de Vaartdijk ter hoogte van het politiekantoor op huisnummer 15 werd een verhoogde inrichting 
aangelegd. 
Het verkeersbord F87 zal aan beide kanten geplaatst worden ter hoogte van de verhoogde inrichting. 
Het verkeersbord A14 met onderbord '50m' zal geplaatst worden: 
- Vaartdijk thv gracht voor politiekantoor (komende van Tilburgbaan) 
- Vaartdijk thv huisnummer 19 (komende van Westmallebaan). 
  
Artikel 2  
In de Vaartdijk, het gedeelte vanaf de gracht aan huisnummer 15 en de Westmallebaan wordt parkeer- en 
stilstandverbod ingevoerd aan één zijde van de rijbaan meer bepaald de kant van de onpare huisnummers.  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden E3 met onderbord type X a en b'. 
  
Artikel 3  
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring 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. 
 

4. Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaren 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet; 
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (verder 
Omgevingsvergunningendecreet); 
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning (en bijlagen). 
Artikel 9 van het Omgevingsvergunningendecreet houdende de verplichting om minimaal één 
omgevingsambtenaar aan te wijzen uit eigen personeel of personeel van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband; 
Artikel 394/1 van het Omgevingsvergunningendecreet stelt dat personen die op 27 november 2015 
aangesteld zijn als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar die houder zijn van een diploma dat toegang 
geeft tot niveau A, B of C alsook de personen die -in toepassing van artikel 15 en 18 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen 
om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld- zijn aangesteld, worden geacht 
als gemeentelijke omgevingsambtenaar te zijn aangewezen; 
Gelet op de artikelen 143 en 146 van het Omgevingsvergunningenbesluit betreffende de 
aanwijzingsvoorwaarden en kwaliteitseisen voor gemeentelijke omgevingsambtenaren; 
 

Motivatie  
Anne Meeusen  is op 2 april 2012 aangesteld als statutair stedenbouwkundig ambtenaar (op proef) bij het 
gemeentebestuur van Brecht met ingang van 1 juli 2012. Zij is in het bezit van een licentiaatsdiploma in de 
biologie dat toegang heeft tot niveau A en zij rondt momenteel haar masteropleiding in de stedenbouw en 
ruimtelijke planning af. Volgens artikel 394/1 van het omgevingsvergunningendecreet is zij automatisch 
aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaar. 
Merijn Van Loon  is in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 december 2016 
aangesteld als tijdelijke contractuele projectmedewerker ruimtelijke ordening ter ondersteuning van de dienst 
grondgebiedszaken tijdens de (deeltijdse) afwezigheid van het afdelingshoofd. Hij voldoet op basis van zijn 
diploma dat toegang geeft tot niveau A aan de voorwaarden om aangewezen te worden als waarnemend 
omgevingsambtenaar voor een maximale periode van 18 maanden. 
Wendy Neirynck , statutair milieuambtenaar (A1a-A3a) met ingang van 1 november 2013, kan in een latere 
fase als omgevingsambtenaar aangewezen worden. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen Walter Van Puymbroeck. Hij 
verwijst naar het omgevingsvergunningendecreet dat de verplichting inhoudt om minimaal één 
omgevingsambtenaar aan te wijzen uit eigen personeel of personeel van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. 
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Anne Meeusen is op 2 april 2012 aangesteld als statutair stedenbouwkundig ambtenaar (op proef) bij het 
gemeentebestuur van Brecht met ingang van 1 juli 2012. Volgens het omgevingsvergunningendecreet is zij 
automatisch aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaar. 
Merijn Van Loon is in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 december 2016 
aangesteld als tijdelijke contractuele projectmedewerker ruimtelijke ordening. Hij voldoet aan de 
voorwaarden om aangewezen te worden als waarnemend omgevingsambtenaar voor een maximale periode 
van 18 maanden. 
Anne Meeusen en Merijn van Loon worden vanaf de inwerkingtreding van het 
Omgevingsvergunningendecreet  aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaren. De 
milieuambtenaar kan in een latere fase als omgevingsambtenaar aangewezen worden. 
  
Tijdens de gemeenteraad komen raadsleden E. Peeters en J. Slegers tussen tijdens de bespreking. 

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Volgende personeelsleden van het gemeentebestuur van Brecht worden vanaf de inwerkingtreding van het 
Omgevingsvergunningendecreet nl. 23 februari 2017 aangewezen als gemeentelijke omgevings- 
ambtenaren : 
- Anne Meeusen (° 11.12.1977) 
- Merijn Van Loon (° 01.03.1988) als waarnemend omgevingsambtenaar voor een maximale duur van 18 
maanden. 
 

5. Aanpassing personeelsformatie en organogram 

Juridisch kader  
Op grond van artikel 5 van het Vlaams Rechtspositiebesluit van 07.12.2007 worden alle bestendige 
contractuele betrekkingen, die beantwoorden aan de mogelijkheden voor contractuele tewerkstelling vermeld 
in artikel 104 §2,3°, 4°, 5° of 6° van het gemeentedecreet, vastgesteld in de personeelsformatie. 

Advies  
Voor de voorliggende wijziging in de personeelsformatie en organogram werd schriftelijk advies gevraagd 
aan de secretarissen van de representatieve vakbonden. 
 
Budget-Visum  
Budget voor de contractuele functies wordt ingeschreven bij de eerstvolgende budgetwijziging 2017 onder 
beleidsveld 6202000 0119. 

Motivatie  
Door het succes van het systeem van de deeltijdse loopbaanvermindering met 1/5 hebben 13 van de 21 
medewerkers van de dienst gebouwen dit verlofstelsel - al dan niet tijdelijk - aangevraagd. Omgerekend naar 
uren per week is dit een onderbezetting van de dienst van 98u 48' uren of 2,6 VE.  Om de afwerking van de 
opdrachten binnen de dienst te kunnen waarborgen binnen redelijke termijnen wordt voorgesteld om de 
formatie van de dienst gebouwen uit te  breiden met 1 VE contractuele functie van geschoold arbeider-
gebouwen (D1-3). Bedoeling is dat deze zou kunnen worden ingezet voor uitvoering van verschillende taken 
(elektriciteitswerken, loodgieterij, schrijnwerkerij en metselwerk). 
Er wordt geopteerd voor een contractuele functie daar de toegekende verlofstelsels niet permanent zijn. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen Walter Van Puymbroeck. 
Door het systeem van de deeltijdse loopbaanvermindering met 1/5 hebben 13 van de 21 medewerkers van 
de dienst gebouwen dit verlofstelsel - al dan niet tijdelijk - aangevraagd. Omgerekend per week is dit een 
onderbezetting van de dienst van 98u 48' uren of 2,6 VE    (31x 7.30u). Om de afwerking van de opdrachten 
binnen de dienst te kunnen waarborgen binnen redelijke termijnen wordt voorgesteld om de formatie van de 
dienst gebouwen uit te breiden met 1 VE contractuele functie van geschoold arbeider gebouwen (D1-3). 
Bedoeling is dat deze zou kunnen worden ingezet voor uitvoering van verschillende taken 
(elektriciteitswerken, loodgieterij, schrijnwerkerij en metselwerk). Er wordt geopteerd voor een contractuele 
functie daar de toegekende verlofstelsels niet permanent zijn. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging van de personeelsformatie en het organogram van de 
gemeente Brecht goed te keuren waarbij de volgende aanpassing wordt doorgevoerd namelijk de uitbreiding 
met 1 VE contractuele functie van geschoold arbeider-gebouwen (D1-3) 
Raadslid E. Peeters stelt dat deze functie nodig is maar vraagt of dit dan voor onbepaalde duur is.  Tevens 
vraagt ze hoeveel van het personeel van de dienst gebouwen die 4/5 werken permanent zijn en hoeveel van 
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beperkte duur. Schepen W. Van Puymbroeck repliceert dat dit inderdaad voor onbepaald duur is en dat de 
overige informatie opgevraagd zal worden. 
Raadslid E. Peeters stelt de vraag wat indien 12 van 13 personeelsleden die 4/5 werken, terug voltijds 
komen werken. Welk gevolg heeft dit dan? Schepen W. Van Puymbroeck antwoordt dat dit dan eindigt. 
Schepen P. Schrijvers meldt dat de meeste personeelsleden die 4/5 werken een contract van onbepaalde 
duur hebben.  De gemeente heeft ook veel gebouwen, en slechts 1 loodgieter, 1 schrijnwerken,...  Deze 
functies moeten ook opgevuld worden. 
Raadslid E. Peeters heeft nog een vraag over de spreiding van de vrije dag, quota waarmee gewerkt wordt. 
Volgens schepen W. Van Puymbroeck wordt hieraan gewerkt.  Dit is iets wat uit het verleden gegroeid is en 
daarom wordt daar nu aandacht aan besteed. 
Raadslid E. Peeters wil nog graag weten wat de extra personeelskosten van 1 voltijdse equivalent is 
tegenover de 4/5des en de totaliteit van het personeel. Schepen W. Van Puymbroeck antwoordt dat dit zal 
opgevraagd worden. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts repliceert dat dit minder kost.  Er is geen meerkost.  Wij moeten als 
gemeente soms lijdzaam toezien op bepaalde verlofstelsels die wij niet kunnen weigeren. 
Raadslid B. Bellens gaat tot slot dieper in op het spreidingsplan van het personeel en de berekening hiervan 
op basis van de behoeften. 

Stemming:  
Met 20 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, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena  Slegers, 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  
Goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van de personeelsformatie en het organogram van de 
gemeente Brecht waarbij de volgende aanpassing wordt doorgevoerd: 
- uitbreiding met 1 VE contractuele functie van geschoold arbeider-gebouwen (D1-3) 
 

Vrije Tijd  

6. Oprichting erkende adviesraad - Erfgoedraad 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 7 Cultuur en vrije tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod voor 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: De gemeente ondersteunt verenigingen (en individuen) logistiek, financieel en inhoudelijk bij het 
aanbieden van een vrijetijdsaanbod.  
 

Juridisch kader  
Onroerend erfgoeddecreet 2014 met wijzigingen op 1 januari 2016. 

Historiek  
Op 3 oktober 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het voorstel goed van de 
erfgoedconsulente om de mogelijkheden af te toetsen om van Brecht een onroerende erfgoedgemeente te 
maken; 
Op 19 december 2016 gaf het college van burgemeester en schepenen de principiële goedkeuring voor de 
oprichting van een erkende adviesraad - Erfgoedraad. 

Motivatie  
Om de gemeente Brecht als onroerende erfgoedgemeente te laten erkennen, moet er een erkende 
adviesraad m.b.t. het onroerende erfgoed opgericht worden, nl. erfgoedraad. De statuten worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De samenstelling van de erfgoedraad is als volgt: 
1) Adriaan Bevers 
2) Aloïs Brosens 
3) August Van Minnebruggen 
4) Bert Verbeke 
5) Ivo Bylemans 
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6) Leo Dirickx 
7) Ricko Otto 
8) Roger Bevers 
9) Wally Schoofs 
10) Schepen van cultuur - Kris Kenis 
11) Erfgoedconsulente - Kim Decombes 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen K. Kenis alsook een 
opsomming van de aanpassingen die nog werden gedaan. 
Onze gemeente vraagt aan de Vlaamse Overheid een erkenning aan als onroerend erfgoedgemeente 
waarbij gevraagd wordt naar eigen verantwoordelijkheden en autonomie. Om te voldoen aan de 
voorwaarden voor erkenning moet er een erfgoedraad in de gemeente geïnstalleerd worden. Binnen de 
cultuurraad wordt al vele jaren met een werkgroep erfgoed gewerkt, maar dit volstaat dus niet om in 
aanmerking te komen voor deze erkenning. 
Vandaar dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de werkgroep erfgoed om te vormen naar een 
officiële adviesraad erfgoed, die vanaf nu de erfgoedraad genoemd zal worden. 
In de oorspronkelijk voorgestelde statuten zijn er nog enkele zaken die onvolledig of incorrect zijn en 
waarvoor enkele wijzigingen voorgesteld worden. Deze werden vanmorgen nog toegevoegd aan het dossier. 
Tot slot wordt de goedkeuring voor de samenstelling van de erfgoedraad gevraagd waarbij men voorstelt om 
de mensen die nu deel uitmaken van de werkgroep erfgoed binnen de cultuurraad aan te stellen in de 
nieuwe erfgoedraad. U kan de namen van de betrokken personen vinden in de ontwerpnotulen. 
Raadslid E. Peeters wil graag weten wat de motivatie van de gemeente is om onroerend erfgoedgemeente 
te worden. 
Schepen K. Kenis repliceert dat het de bedoeling is autonomie te krijgen en zelf adviezen te kunnen geven 
in dossiers.  Dit gebeurt nu niet vaak. 
Raadslid E. Peeters vraagt of er nog andere kandidaten zich aangediend hebben en wat de criteria zijn. 
Schepen K. Kenis antwoordt dat dit de samenstelling is van het begin van de legislatuur en dat het bestuur 
ook een warme oproep doet voor nieuwe kandidaten. Er worden geen specifieke criteria gehanteerd. 

Stemming:  
Met 20 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, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena  Slegers, 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   
Goedkeuring wordt verleend aan de statuten en de samenstelling van de adviesraad Erfgoed. 
 
Artikel 2   
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst vrije tijd. 
 

7. Verlenging statuten interlokale vereniging 'De V aart verjaart' 

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 vrijetijdsdiensten betrekken de inwoners voortdurend bij culturele activiteiten en nemen regelmatig 
initiatieven voor culturele projecten waaraan een grote groep mensen actief, als vrijwilliger of passief kan 
deelnemen. 
Budgetcode: 2017/6157072/7/0739 - Viering de Vaart verjaart 

Juridisch kader  
Decreet intergemeentelijke samenwerking 6 juli 2001 

Historiek  
In 2016 verjaarde de vaart: het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (in de volksmond ‘de vaart’) werd dan 
respectievelijk 142 (voor het jongste gedeelte: Sint-Lenaarts-Schoten), 150 (Turnhout-Sint-Lenaarts) en 170 
(Dessel-Turnhout) jaar oud.  
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Dit jubileum werd gevierd in/met de tien gemeenten die langs het kanaal liggen. Dessel, Retie, Arendonk, 
Ravels, Oud-Turnhout, Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Schoten slaan de handen in elkaar, met 
medewerking van NV De Scheepvaart, Toerisme Provincie Antwerpen, Erfgoedcellen ‘k.ERF!’ en 
‘Noorderkempen’ en regionale landschappen ‘Voorkempen’ en ‘Kleine en Grote Nete’. 
Verschillende lokale en bovenlokale activiteiten werden georganiseerd. 

Advies  
Vanuit de provincie werd een toelating gekregen om ook in de loop van 2017 de verkregen projectsubsidies 
in het kader van de Vaart Verjaart te besteden. Daarom wordt voorgesteld om het bestaan van de interlokale 
vereniging met een jaar te verlengen tot 31 december 2017. 

Motivatie  
De ambitie om een gezamenlijke viering te organiseren bestaande uit een mooie combinatie van lokale en 
bovenlokale festiviteiten werd in 2016 waargemaakt. Bovenlokaal werd er onder andere gewerkt aan een 
recordpoging line dance, een pleziervaartfestival, een boot die in elke gemeente aanmeert en waarop een 
aantal gelijke activiteiten zullen plaatsvinden (muziek, kindertheater, laadruimtefestival,…),… 
Om de financiële stromen voor dit project helder en overzichtelijk te houden werd een interlokale vereniging 
waarin 10 gemeenten in participeren opgericht voor de periode van 15 december 2015 tot 31 maart 2017. 
Vanuit de provincie werd een toelating gekregen om ook in de loop van 2017 de verkregen projectsubsidies 
in kader van de Vaart Verjaart te besteden. Daarom wordt voorgesteld om het bestaan van de interlokale 
vereniging met een jaar te verlegen tot 31 december 2017. 
Binnen de raad van bestuur werd afgesproken dat er geen gemeentelijke dotatie meer betaald dient te 
worden. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen K. Kenis. In 2016 vierden we 
het 150-jarig bestaan van het kanaal Dessel-Schoten.  Om al de evenementen die vorig jaar georganiseerd 
werden in goede banen te leiden, werd er door de 10 gemeenten langs de vaart een interlokale vereniging 
opgericht genaamd 'De Vaart Verjaart'.  Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze interlokale vereniging 
zou bestaan tot 31 maart 2017. Omwille van een overschot op het budget van 7 500 euro en de toelating 
van de provincie om dit budget te spenderen aan de uitwerking van een toeristisch project, wordt er in de 10 
gemeenten voorgesteld om het bestaan van de interlokale vereniging te verlengen tot 31 december 2017.  
Concreet is het de bedoeling om op minstens 1 locatie per gemeente een infodrager te voorzien waarop het 
verhaal wordt weergegeven van een bepaalde locatie of gebeurtenis.  Voor onze gemeente wordt er gedacht 
aan de mestbunker op De Merel en de Kleiputten in Sint-Lenaarts, maar dit moet dus dit voorjaar nog verder 
uitgewerkt worden. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verlenging van de interlokale vereniging 'De Vaart Verjaart' tot 
en met 31 december 2017. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad keurt de gewijzigde statuten van de interlokale vereniging 'De Vaart Verjaart' naar 
aanleiding van deze verlenging goed. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst vrije tijd. 
 

8. Toelagereglement subsidie in het kader van de vl uchtelingenproblematiek voor erkende 
vluchtelingenkinderen en kinderen die subsidiair be schermd zijn. 

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. 
Budgetsleutel: 2017/6490210/9/0900 (toegestane werkingssubsidie OCMW/bijdrage aan het OCMW) 
  
Beleidsdomein: algemene financiering (0)  
Beleidsdoelstelling: het gemeentebestuur zorgt voor de noodzakelijke financiële middelen voor de werking 
en de investeringen van het bestuur. 
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Budgetsleutel: 2017/7405120/0/0090 (subsidie vluchtelingenstroom/overige algemene financiering) 

Juridisch kader  
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 houdende de bepaling van de voorwaarden voor de 
toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, gewijzigd bij 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2016 betreffende de verdeling en toekenning van 
subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, tweede schijf 2016. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 
november 2016 betreffende de verdeling en toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de 
vluchtelingenproblematiek, tweede schijf 2016. 

Historiek  
De gemeente BrechDe gemeente wenst een deel van deze middelen als toelage te bezorgen aan de 
scholen op het grondgebied Brecht die kunnen aantonen dat zij erkende vluchtelingenkindet ontving in 2016 
een bedrag van 21.135 euro in het kader van de vluchtelingeninstroom. In 2017 ontvangt de gemeente een 
bijkomend bedrag van 57.823 euro. Beide bedragen dienen door de gemeente Brecht gebruikt te worden in 
het kader van de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in onze samenleving. 

Advies  
In het scholenoverleg werd op 26 januari 2017 een gunstig advies bekomen over het toelagereglement. 

Motivatie  
De gemeente wenst een deel van de middelen als toelage te bezorgen aan de scholen op het grondgebied 
Brecht die kunnen aantonen dat zij erkende vluchtelingenkinderen of kinderen die subsidiair beschermd zijn 
onder hun leerlingen hebben én actie ondernemen die de integratie van deze kinderen verbetert. 
Per kind in de kleuterschool, wordt een maximale toelage van 150 euro voorzien per schooljaar. 
Voor een kind in de lagere school, wordt een maximale toelage van 250 euro voorzien per schooljaar. 
Vanaf 10 februari 2017 kunnen de scholen een schriftelijke aanvraag tot het bekomen van een toelage 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Deze toelage dient gebruikt te worden in het 
schooljaar 2016 – 2017. 
Voor het schooljaar 2017-2018 kan de aanvraag vanaf 1 september 2017 op een zelfde wijze ingediend 
worden bij het college van burgemeester en schepenen. 
Elke toelage dient ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar gemotiveerd te worden door middel van 
bewijsstukken die aantonen dat ingezet werd op integratie van de erkende vluchtelingenkinderen en 
kinderen die subsidiair beschermd worden. Indien geen of geen afdoende bewijsmiddelen overgemaakt 
kunnen worden, wordt een terugvordering gedaan van de uitbetaalde toelage die niet of niet correct werd 
besteed. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen Jos Matheeussen. 
Wat betreft het toelagereglement subsidie in het kader van de vluchtelingenproblematiek voor erkende 
vluchtelingen en kinderen die subsidiair beschermd zijn, en u heb dit kunnen vinden in het dossier, hebben 
wij hier in Brecht de afgelopen maanden eerst een subsidie bekomen van 21 135 euro en later nog eens 57 
823 euro. 
Deze bedragen kunnen gebruikt worden in het kader van integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden in onze samenleving. 
Met andere woorden een deel van de toelage gaan we gebruiken voor toelage aan de scholen. Een ander 
deel wordt gebruikt om een persoon die werkt binnen het OCMW, weliswaar voor 70 % equivalent, die deze 
mensen praktisch gaat begeleiden om zich te integreren binnen onze samenleving. 
Voor de scholen op het grondgebied Brecht betekent dit dat als zij kunnen aantonen dat zij erkende 
vluchtelingenkinderen of kinderen die subsidiair beschermd zijn onder hun leerlingen hebben én actie 
ondernemen die de integratie van deze kinderen verbetert. 
Per kind in de kleuterschool wordt een maximale toelage van 150 euro voorzien per schooljaar. 
Voor een kind in de lagere school wordt een maximale toelage van 250 euro voorzien per schooljaar. In  
totaal zal het gaan om ongeveer een 20-tal  kinderen. 
Vanaf 10 februari 2017 kunnen de scholen een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen tot het bekomen van een toelage. Deze toelage dient gebruikt te worden in het 
schooljaar 2016 – 2017. 
Voor het schooljaar 2017-2018 kan de aanvraag vanaf 1 september 2017 op een zelfde wijze ingediend 
worden bij het college van burgemeester en schepenen. 
Elke toelage dient ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar gemotiveerd te worden door middel van 
bewijsstukken die aantonen dat ingezet werd op integratie van de erkende vluchtelingenkinderen en 
kinderen die subsidiair beschermd worden. Indien geen of geen afdoende bewijsmiddelen overgemaakt 
kunnen worden, wordt een terugvordering gedaan van de uitbetaalde toelage die niet of niet correct werd 
besteed. 
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Tijdens het scholen overleg van 26 januari 2017 werd een gunstig advies bekomen over het 
toelagereglement. 
Dit toelagereglement is van toepassing vanaf 10 februari 2017 tot en met 30 juni 2018. 
Het toelagereglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Tijdens de bespreking komen raadsleden J. Slegers en P. Van Assche, burgemeester L. Aerts en OCMW 
voorzitter A. Van Dyck tussen tijdens de bespreking. 
  

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het toelagereglement met onderstaande tekst: 
 
Toelagereglement scholen in het kader van de vluchtelingencrisis 
Artikel 1: De kleuter- en lagere scholen van de gemeente Brecht die erkende vluchtelingenkinderen of 
kinderen die subsidiair beschermd zijn in hun leerlingenbestand hebben, vallen onder het toepassingsgebied 
van dit toelagereglement. 
Artikel 2: De kleuter- en lagere scholen van de gemeente Brecht die aanspraak willen maken op een 
toelage, dienen een schriftelijk verzoek in bij het college van burgemeester en schepenen. Het schriftelijk 
verzoek omvat het aantal leerlingen dat onder de toepassing van dit toelagereglement valt en een plan dat 
de besteding van de toelage toelicht. In de aanvraag worden de namen van de betrokken leerlingen 
opgenomen. 
Artikel 3: Een toelage van 150 euro wordt toegekend per kind dat valt binnen de doelgroep van de toelage in 
het kleuteronderwijs. 
Artikel 4: Een toelage van 250 euro wordt toegekend per kind dat valt binnen de doelgroep van de toelage in 
de lagere school. 
Artikel 5: Elke toelage dient ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar gemotiveerd te worden door 
middel van bewijsstukken die aantonen dat ingezet werd op integratie van de erkende vluchtelingenkinderen 
en kinderen die subsidiair beschermd worden. Indien geen of geen afdoende bewijsmiddelen overgemaakt 
kunnen worden, wordt een terugvordering gedaan van de uitbetaalde toelage. 
Artikel 6: De uitkering van de premie zal slechts geschieden binnen de kredieten zoals voorzien in het 
budget van de gemeente. 
Artikel 7: Dit toelagereglement is van toepassing vanaf 10 februari 2017 tot en met 30 juni 2018. 
  
Artikel 2  
Afschrift van dit besluit zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de financieel beheerder en de 
dienst welzijn.  
 

Intergemeentelijke samenwerking  

9. Selab - uittreding gemeente 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein : 5 Ondernemen en werken 
Beleidsdoelstelling : Het gemeentebestuur bouwt haar initiatieven op vlak van lokale economie en toerisme 
verder uit. 
Actieplan : Brecht ondersteunt de aanwezige KMO's, landbouwbedrijven en andere initiatieven op het vlak 
van lokale economie. 
Actie : Sociale en lokale tewerkstelling stimuleren 

Juridisch kader  
Gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2014 - projectvereniging Selab (Sociaal-economisch labo) - 
Statuten - Aanstelling afgevaardigden. 

Historiek  
Door de gemeenteraad werd op 11 december 2014 burgemeester L. Aerts aangesteld als afgevaardigde 
voor Selab. 
Burgemeester L. Aerts liet op 29 december 2016 weten dat hij zich wil laten vervangen. Het agendapunt 
werd echter verdaagd van de gemeenteraad d.d. 12 januari 2017 om de uittreding van de gemeente uit 
Selab verder te onderzoeken. 
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Motivatie  
Selab is een organisatie die eerder onder de werking van het OCMW valt met een afvaardiging van het 
OCMW. 
Op dit ogenblik kan OCMW-voorzitter niet afgevaardigd worden omdat zij geen gemeenteraadslid is 
Aan de gemeenteraad wordt voorgelegd om uit te treden uit Selab en de toetreding van het OCMW tot Selab 
aan de raad van het OCMW voor te leggen. De werking van Selab sluit nauwer aan bij de werking van het 
OCMW. Het OCMW zal nadien een afgevaardigde kunnen aanduiden. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Raadslid E. Peeters meldt dat er al een samenwerking met OCMW is. 

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de uittreding uit Selab en de toetreding tot Selab voor te leggen aan de 
OCMW-raad. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Selab en het OCMW. 
 

Aanvullende agenda  

10. Vraag Heraanleg Schotensteenweg - E. Peeters 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet dd. 15.07.2015 - artikel 22. 
Gemeenteraadsbeslissing dd. 8 mei 2014 over het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad  - artikel 3. 

Motivatie  
Raadslid E. Peeters stelt een vraag over de heraanleg van de Schotensteenweg. 
Tijdens de geplande heraanleg van de Schotensteenweg zullen de bussen worden omgeleid via de E19. Dit 
betekent dat gedurende 8 maanden het traject tussen centrum Brecht en centrum Sint-Job niet bediend zal 
worden. 
Daarbij volgende vragen aan het gemeentebestuur: 

1. Welke alternatieven zijn onderzocht door het gemeentebestuur en De Lijn? 
2. Waarom werden deze alternatieven niet weerhouden? 
3. Wanneer overlegt het gemeentebestuur nog met de partners hierover? 

Burgemeester-voorzitter antwoordt dat de vraagstelling door de N-VA fractie hem zeer verwondert en hem in 
zekere zin tegen de borst stuit. De vraagstelling zelf geeft immers blijk van een verregaande vorm van 
selectieve verontwaardiging en een dergelijke houding is mijn inziens sterk ongewenst zeker wanneer men 
de ambitie heeft om een gemeente te besturen. Immers, waar zat diezelfde N-VA fractie, wanneer in 2015 
de Bevrijdingsstraat of N131 door AWV heringericht werd? Ook over dit traject hadden de bussen van De 
Lijn maanden lang geen doorgang. En ook daar woonden er tal van reizigers en moesten heel veel 
schoolkinderen dagelijks in de school geraken en ’s avonds terug thuis. Nogmaals, waarom hebben we U 
toen niet gehoord? 
Nu wij ervan uitgaan dat op dat ogenblik de handleiding voor N-VA mandatarissen nog niet ter beschikking 
zal geweest zijn, weze het Uw fractie vergeven. Maar het eindigt helaas daar niet. 
In de pers, meer bepaald in een artikel van vorige week in “Gazet Van Antwerpen” laat U weten dat – ik 
citeer – “De N-VA wil De Lijn op andere gedachten brengen.”. 
Hieromtrent wil ik vooreerst even meegeven dat het door U voorgestelde alternatieve traject in de praktijk 
niet kan gevolgd worden en dit al minstens op twee locaties namelijk in de eerste fase blijft U over de 
Schotensteenweg rijden tussen de Solvijnslaan en de Hoge Mereyt, terwijl op dat ogenblik de 
Schotensteenweg op die locatie en op dat moment open ligt en ten tweede gaat U voorbij aan de bijzondere 
moeilijke bocht om vanuit de Hoge Mereyt de Mieksebaan in te rijden, wat een bocht is van circa 150°, of in 
de andere richting, wat alsdan een bocht geeft van circa 210°, deze bocht kan door de bussen van De Lijn 
niet genomen worden. 
Maar wat ik nog meer betreur, is dat ik lees dat Uw afdeling in de loop van het voorbije weekend de Vlaamse 
minister, bevoegd voor mobiliteit en voogdijminister over De Lijn, de heer Ben Weyts, ontving en dat deze – 
in tegenstelling tot wat men zou mogen verwachten - geen oplossing en geen financiering voor de oplossing 
meebracht. 
Als de minister dan laat optekenen dat N-VA ook hier wil doorbreken, denk ik dat de N-VA hier een 
opportuniteit liet schieten en dat het in het beste geval bij de doorbraak van 2012 zal blijven. 
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We gaan er dan ook van uit dat de communicatie in de pers enkel en alleen als zinloos “tribunespel” kan 
gekwalificeerd worden. 
Gelukkig zitten de goalgetters, de Hazards, de Mertensens en de Lukaku’s, aan deze kant, aan de kant van 
het gemeentebestuur. 
Wat kan er ondertussen in concreto (doch voorlopig en onder later voorbehoud van bevestiging door De Lijn) 
op het scorebord van het gemeentebestuur bijgeschreven worden ten eerste een tweetal lijnen (in essentie 
bestemd voor leerlingenvervoer -namelijk de lijn 608 (Sint-Job - Hoogstraten) en de lijn 629 (Antwerpen-
Malle) zal op schooldagen ’s morgens, ’s avonds en op woensdagmiddag rijden via de Sint-Jobsesteenweg, 
de Brasschaatbaan, de Sint-Willebrordusstraat en de Kapelstraat met een halte aan de kerk van Overbroek 
en aan het kruispunt met de Mieksebaan; tijdens de periode dat er aan het kruispunt van de 
Schotensteenweg met de Kapelstraat gewerkt wordt, zal de bus via de Mieksebaan naar de Bethovenstraat 
rijden; zodra het kruispunt met de Kapelstraat terug kan gebruikt worden, zal de bus via het normaler 
parcours via de Molenstraat naar Brecht-centrum rijden. 
Ten tweede zalonder voorbehoud en onder vervulling van enkele voorwaarden tijdens de eerste fase der 
werken een pendelbus ingelegd worden vanaf het Lochtenbergplein, via de Eikenlei, de Brechtsebaan, de 
Schotensteenweg, de Andrélaan, de Pierrelaan, de Van de Reydtlaan om dan te keren via de lus van de 
Hoge Meerheuvel en de Hogeheidelaan. Deze pendeldienst zal rijden tijdens de schooldagen ’s morgens 
(vermoedelijk tussen 06.30 uur en 08.00 uur), ’s avonds (vermoedelijk tussen 16.00 uur en 18.30 uur), 
alsook op woensdagmiddag, waarbij er vermoedelijk een drietal rondritten per tijdsvork zullen zijn. 
Tot slot zal tijdens de tweede fase der werken de bus rijden vanuit Brecht-centrum over de 
Schotensteenweg, via de Andrélaan naar de Mieksebaan, en zo via de Sint-Jobsesteenweg naar de 
Beukenlei. 
Op deze wijze wordt er door het gemeentebestuur voor gezorgd dat De Lijn een passende oplossing kan 
bieden. 
Er dienen evenwel nog een aantal zaken uitgeklaard, besproken en beslist te worden namelijk hoe gaan we 
om met de vraag van De Lijn om tijdens de tweede fase de drempels aan de Mieksebaan te verwijderen, 
een aantal bochten dienen verbreed, resp. versterkt te worden, in de zone Hoge Meerheuvel-Hogeheidelaan 
dient er tijdens de eerste fase enkelrichting ingesteld te worden, alsook een parkeer- en stationeerverbod en 
tot slot zal er een oplossing dienen gevonden te worden voor de kostprijs van de pendelbus, die voorlopig 
geraamd wordt op EUR 31.150,00 (waarbij het voorlopig onduidelijk is of deze som al dan niet een bedrag 
exclusief BTW betreft, BTW die voor het gemeentebestuur sowieso niet aftrekbaar is). 
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