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OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Lokale Politie Voorkempen - Jaarverslag 2016 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 64 

Motivatie 
Vooraleer het jaarverslag van de politiezone Voorkempen wordt toegelicht, heet burgemeester-voorzitter  
L. Aerts iedereen welkom. 
Hij meldt ook dat er geen aanvullende agendapunten zijn. 
Schepen P. Schrijvers is verontschuldigd wegens ziekte. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts verwijst ook naar het onverwacht overlijden van de schoonvader van 
schepen W. Van Puymbroek en betuigt namens de gemeenteraad innige deelneming. 
Er is ook goed nieuws, nl. de geboorte van Maurice, kleinzoon van schepen J. Matheeussen. Burgemeester-
voorzitter L. Aerts feliciteert schepen J. Matheeussen. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts geeft raadslid P. Van Assche toelating om te filmen. 
  
Daarna wordt het jaarverslag van de politiezone Voorkempen toegelicht door hoofdcommissaris  
P. Muyshondt tijdens de zitting van de gemeenteraad. 
In artikel 1 van het besluit dient het jaartal aangepast te worden naar 2016 in plaats van 2015. 
Raadslid S. Vandeneijnde vraagt of de salduz-wetgeving gaat over de aanwezigheid van een advocaat. 
Hoofdcommissaris P. Muyshondt bevestigt dit. 
  
Raadslid S. Vandeneijnde vraagt of er ook inbrekers worden opgepakt. Hoofdcommissaris P. Muyshondt 
zegt dat dit klopt, maar exacte cijfers kan hij hier nu niet geven.  Sommige dossiers zijn ook met een korte 
vrijheidsbeneming.  Deze cijfers zijn niet mee opgenomen in deze statistieken. 
  
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt voor wat de woninginbraken betreft in hoeverre de slachtoffers achteraf 
nog worden gecontacteerd. Hoofdcommissaris P. Muyshondt antwoordt hierop dat de slachtoffers zich 
kunnen melden bij het parket om op de hoogte te worden gebracht over wanneer iemand vrijkomt.  Als 
politie zijn zij niet in de mogelijkheid om inhoudelijk te spreken over een gerechtelijk dossier.  De mensen 
kunnen wel doorverwezen worden naar de juiste instanties. Het herbezoek dat de politie doet, betreft eerder 
slachtofferhulp, of er nog elementen verdwenen zijn,... 
Raadslid C. Van Akeleyen vindt dat dit voor een slachtoffer soms moeilijk te begrijpen is. Burgemeester-
voorzitter L. Aerts repliceert hierop dat een benadeelde aan de procureur inzage en kopie kan vragen na 
afsluiting van het opsporingsonderzoek.  Op basis van het PV kan dan contact opgenomen worden met de 
verzekeringsmaatschappij. 
Raadslid P. Van Assche vraagt of het klopt dat politie niet meer ter plaatse komt bij ongevallen met stoffelijke 
schade? Hoofdcommissaris P. Muyshondt bevestigt dit. Politie komt wel ter plaatse als betrokkenen er niet in 
slagen om het aanrijdingsformulier in te vullen of als er problemen rijzen hierbij. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het verslag van de politiezone Voorkempen voor het dienstjaar 2016. 
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Artikel 2 
 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de politiezone Voorkempen. 
 

2. Verslag voorgaande zitting 13 april 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. 13 april 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 L. Aerts. 
 Raadslid P. Van Assche verwijst naar andere technologische hulpmiddelen voor een correcte weergave van 
het verslag. 

Stemming: 
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, 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. 13 april 2017 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

3. Dagorde OCMW-raad 18 april 2017 - kennisgeving 

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

Historiek 
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 april 2017: 
Agendapunten van de openbare zitting: 
Openbaar 
Verslag - Briefwisseling 
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 21.3.2017 
2. Kennisname van het verslag van het vast bureau d.d. 14.3.2017 en 28.3.2017 
3. Kennisname inkomende briefwisseling 
Secretariaat 
4. Kennisname jaarverslag WZC en CVK Sint-Maria 
5. Einde beheersovereenkomst gemeente - OCMW - Hoogdringend 
Financiën 
6. Aankoop Gasthuisstraat 5 en 7 

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

Besluit 

 
Artikel 1 
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. 18 april 2017 
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Vrije Tijd 

4. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: algemeen bestuur (1) 
Beleidsdoelstelling: we gaan voluit voor Brecht, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich 
inzetten om voortdurend de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen. 
Actieplan: overig algemeen bestuur 
Actie: ontwikkelingssamenwerking en fairtradegemeente 

Juridisch kader 
Een taak ligt bij het lokale bestuur om invulling te geven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(DOD's) zoals vervat in artikel 2 van het Gemeentedecreet: de gemeenten beogen om op het lokale niveau 
bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. 
Overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet zijn gemeenten bevoegd voor de aangelegenheden van 
gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen.  

Advies 
Tijdens het MAT van dinsdag 21 maart 2017 werd door VVSG een toelichting gegeven over de DOD's. Het 
MAT staat volledig achter deze doelstellingen en adviseert hierbij dan ook het bestuur om in te tekenen op 
het pilootproject en de engagementsverklaring voor te leggen ter ondertekening.  

Motivatie 
Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?  
De DOD's werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 
2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer 
uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. 
De DOD's zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn 
en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten. De DOD's 
richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar 
ook ter wereld. 
Voor steden, gemeenten en OCMW's, bieden de DOD's een interessant kader om vanuit het lokale beleid en 
de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. De 17 doelstellingen zijn verder opgedeeld 
in 169 targets of 'subdoelstellingen', die een eerste stap zijn om de DOD's te verduidelijken en concreet te 
maken.  
Nog tot 2019 ligt het gemeentelijk beleid vast in de huidige meerjarenplannen. Lokale besturen kunnen 
doelstellingen en acties uit hun bestaande plannen toetsen aan de 17 doelstellingen. Zo krijgt een gemeente 
zicht op hoe ze nu al bijdraagt aan de wereldwijde duurzame ontwikkeling en kan ze bepaalde initiatieven 
versterken. In de nieuwe meerjarenplanning (2020-2025) kan Brecht de 17 doelstellingen opnemen, zowel 
bij de planning, de omgevingsanalyse als bij de formulering van de strategische en operationele 
doelstellingen.  
Piloottraject duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  
De VVSG biedt ondersteuning aan gemeentebesturen en OCMW's om een lokale vertaalslag te maken van 
de DOD's vanuit beleidsmatig oogpunt. Een lerend piloottraject wordt dan ook aangeboden aan 20 
gemeenten die een pioniersrol wensen op te nemen. De multidisciplinaire VVSG-begeleiding bestaat uit 
afwisselend individuele en collectieve vormings- en leermomenten over de doelstellingen zelf, over hun 
lokale vertaling naar alle aspecten van gemeentelijk of lokaal (duurzaam) beleid en over hun mogelijke 
integratie in de volgende meerjarenplanning. 
Voor Brecht is dit een unieke kans om ervaringen te delen met en te leren van collega-ambtenaren van 
andere gemeenten. De kosten van dit traject worden integraal gefinancierd door VVSG. 
De kandidaturen voor dit traject moesten ten laatste 31 maart 2017 bezorgd worden aan de VVSG. Een 
bondig dossier moest omschrijven waarom Brecht een geschikte kandidaat is om in te stappen in dit traject 
en de motivatie weergeven. Hiervoor moest wel een engagementsverklaring ondertekend worden. 
Na positief advies van het managementteam op 21 maart 2017 en het college van burgemeester en 
schepenen op 27 maart 2017 werd een kandidatuur gesteld en werd de engagementsverklaring 'Global 
Goals, Local Focus' ondertekend. Dit houdt in dat de gemeente Brecht zich engageert voor de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. Hiermee toont Brecht een politiek engagement om mee de schouders onder de 
lokale vertaling van deze 17 doelstellingen te zetten. 
Deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 maart 2017 over de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad. 
  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. Hij 
verwijst naar de overwegingen die in het voorontwerp van het besluit werden opgenomen en licht deze toe. 
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De gemeente wil op basis hiervan deze doelstellingen verder uitwerken en dit koppelen aan het verhaal van 
de beleids- en beheerscyclus.  
De gemeente heeft zich ingeschreven op een project van VVSG.  Ondertussen is er bericht gekomen dat de 
gemeente niet weerhouden werd voor de eerste groep met 20 gemeenten.  Dit heeft niet met de kwaliteit 
van het project te maken, maar andere elementen hebben meegespeeld.  Burgemeester-voorzitter L. Aerts 
leest deze elementen voor uit de brief van VVSG. Gemeente Brecht wordt wel weerhouden voor de tweede 
groep. 
  
Raadslid P. Van Assche stelt de vraag of dit geen aankondigingspolitiek is.  Levert dit concreet iets op? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat hij het punt begrijpt, maar dat dit doelstellingen zijn waar wij 
als samenleving naar moeten streven.  Aan de administratie wordt gevraagd om deze acties lokaal invulling 
te gaan geven. 
Bijvoorbeeld: Het gemeentehuis wordt energieneutraal.  Dit kadert ook binnen een doelstelling. 
  
Raadslid P. Van Assche wilt weten of dit systeem echt nodig is.  Hier wordt heel veel tijd ingestoken. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts zegt dat dit de marges tekent waarbinnen gewerkt kan worden om een 
beleid uit te stippelen. 
  
Raadslid P. Van Assche meldt dat zij niet tegen de doelstellingen zijn, maar dat zij zich toch gaan 
onthouden. 

Stemming: 
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, 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), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog) 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad bekrachtigt de collegebeslissing van 27 maart 2017 over de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen en stemt in met de engagementsverklaring.  
 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn en dienst duurzaamheid.  
 

Intergemeentelijke samenwerking 

5. Iveka - Algemene Vergadering - 20 juni 2017 - Goedkeuring agendapunten 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Het decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013 (artikel 44) 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 november 2013 - Aanstelling raadslid E. De Groof als afgevaardigde van 
de gemeente Brecht 

Advies 
Positief advies CISI d.d. 27 april 2017 over de statutenwijziging 

Motivatie 
De gemeente Brecht neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en 
het Antwerpse. 
De gemeente Brecht werd per aangetekend schrijven van 21 maart 2017 opgeroepen om deel te nemen aan 
de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 20 juni 2017 zal plaatshebben in Den 
Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee. 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 14 maart 2017 
werd aan de gemeente Brecht overgemaakt. 
STATUTENWIJZIGINGEN 
Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in meerdere 
domeinen: 
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-       een verduidelijking van het doel van de vereniging om rekening te houden met de injectie-activiteit (bi-
directionaliteit) en een preciezere omschrijving omtrent de aankoop en levering van energie in het kader van 
de openbaredienstverplichtingen en de activiteit warmtenetten; 
-       vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde uitbouw van de 
activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’ herroepbare beheersoverdracht wordt 
gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek 
terugnamerecht door de gemeente; 
-       de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-verenigingen te laten 
toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 
-       de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van Eandis; 
-       vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten ‘regulatoir’ en 
‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding; 
-       de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit warmte; 
-       het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te beschikken en de 
modaliteiten inzake kapitaalverhogingen; 
-       de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur; 
-       het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in de 
algemene vergadering beschikken; 
-       de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen van de 
aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit; 
-       de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de deelnemende 
publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van de aandelen binnen het 
totale eigen vermogen; 
-       de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal herleide 
equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente; 
-       het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het vernieuwde 
decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen boekwaarde; 
-       inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in het kader 
van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende verenigingen daarmee 
instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan; 
-       de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan de 
werkmaatschappij. 
  
(EVENTUELE) UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT WARMTE 
Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om een eventuele 
beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit warmte. 
In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer ook de 
ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf 
geproduceerde warmte inhoudt. 
De distributienetbeheerder Iveka doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband 
houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System Operator cvba. 
Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde) activiteiten 
inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-expertise en assets zullen 
gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de 
Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe 
warmte-activiteiten te ontwikkelen. 
De gemeente neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor minder 
CO2-uitstoot.  De gemeente/stad wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten op groene energie.  
Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen te 
bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige 
warmtevraag.  Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet (gevoed door een duurzame 
bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook gehonoreerd 
wordt.  
Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de gemeente om, in 
uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van 
warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.  
Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen aan de 
opdrachthoudende vereniging Iveka, dan wel om enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te 
vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iveka.  Deze keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit 
dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder 
meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten.  Het eigenaarschap van de warmtenetten is één van de 
vereisten voor het ontvangen van de subsidie.  
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KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iveka: 
Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de gemeente/stad een beroep te 
doen op de opdrachthoudende vereniging Iveka die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis 
System Operator cvba en op termijn via diens filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde 
van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij 
de verbruikers.  Dit houdt concreet in dat aan Iveka, als distributienetbeheerder, en Eandis System Operator 
cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende voorwaarde 
van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel Vlaanderen, 
de opdracht wordt gegeven voor: 
-          het coördineren van een warmtestudie, 
-          het ontwerp en de aanleg van een warmtenet, 
-          het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet, 
-          het monitoren en sturen van het warmtenet, 
-          het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet, 
-          het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet, 
-          het toewijzen van energievolumes op het net. 
Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende voorwaarde van 
de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd worden op het gehele 
Vlaamse grondgebied.  Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op paritaire basis het 
aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder binnen 
Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een 
toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun 
distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten.  Dergelijke regeling kadert volledig in 
het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen. 
De opdrachthoudende vereniging Iveka is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het warmtenet 
niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in combinatie met een 
gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium 
niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in 
de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de 
projecten die  in dit kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden.  
KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen aan de 
opdrachthoudende vereniging Iveka  
De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de opdrachthoudende 
vereniging Iveka enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen.  Dit biedt als voordeel 
dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en zo aanspraak kan maken op eventuele 
subsidies.  Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert om de warmtenetten te verkopen geldt een 
voorkooprecht in hoofde van de opdrachthoudende vereniging Iveka om deze warmtenetten aan te kopen 
tegen boekwaarde.  
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 
2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de 
agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde 
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij verwijst 
naar de e-mail die recent door stafmedewerkster T. Rombouts werd doorgestuurd om één en ander rond 
warmtenetten te verduidelijken. 
Raadslid E. Peeters meldt dat de e-mail ook verwijst naar een bespreking op de gemeenteraad van 11 juni. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat dit een materiële vergissing is dat dit betrekking heeft op 
vandaag namelijk 11 mei. 
  
Raadlid E. Peeters vraagt of er dan nu gestemd wordt. Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt als voorzitter 
het advies van de Commissie Intergemeentelijk Samenwerking en Integratie voor. 
Raadslid E. Peeters geeft aan dat er toen nog geen sprake was van een derde keuze. Burgemeester-
voorzitter L. Aerts merkt op dat er toen ook gesproken is over de keuze om niet te beslissen. 
Raadslid E. Peeters repliceert hierop dat er tijdens de Commissie Intergemeentelijk Samenwerking en 
Integratie nog veel onduidelijk was en dat zij niet tegen keuze 1 is, maar dat er ondertussen niet veel meer 
verduidelijkende elementen bijgekomen zijn. Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat er momenteel geen 
enkel perspectief is dat dit in de toekomst aan de orde komt voor Brecht. 
Er wordt gestemd over het advies van de Commissie Intergemeentelijk Samenwerking en Integratie, over 
keuze 1. 
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Met 18 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, 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), 1 niet gestemd (Walter Van 
Puymbroeck) 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Iveka d.d. 20 juni 2017: 
1. Statutenwijzigingen: 
a) Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa 
en passiva per 31 december 2016 - in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen - ter 
verantwoording van de wijziging van het doel 
b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
c) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen 
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte 
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016 
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iveka aan Eandis System Operator cvba 
en Fluvius cvba 
7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen 
 
Artikel 2: keuze 1 
a. zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de aansluiting van de gemeente tot de activiteit warmte 
bij de opdrachthoudende vereniging Iveka; 
b. in het kader van punt a. de beheersoverdracht te verrichten met het oog op de ontwikkeling, het 
aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte op 
haar grondgebied in het kader van de doelsomschrijving van de opdrachthoudende vereniging; deze 
beheersoverdrahct is steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachthoudende 
vereniging Iveka of haar deelnemers, onverminderd statutaire bepaalde vergoedingen in geval van 
overneming van installaties op basis van de uitoefening van een recht van voorkeur; 
c. ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. de aanleg van het warmtenet en de distributie 
van de warmte tot bij de verbruikers toe te vertrouwen aan de netbeheerder Iveka die door middel van haar 
exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba hiervoor een beroep zal doen op haar filiaal 
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de 
Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen; 
d. de inbreng die de gemeente gedaan heeft overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Iveka uit te 
breiden tot de activiteit warmte; 
 
Artikel 3 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging 
Iveka. 
 
Artikel 4 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka op 20 juni 2017, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1,2 en 3 van onderhavige 
raadsbeslissing; 
 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van 
het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be. 
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6. IKA - Algemene vergadering - 20 juni 2017 - Goedkeuring agendapunten 

Juridisch kader 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Artikel 44, 1e en 3e alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering. 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14 november 2013 - aanstelling Els De Groof als afgevaardigde voor de 
gemeente Brecht 

Motivatie 
De agenda van de algemene vergadering van IKA van 20 juni 2017 bevat volgende agendapunten bevat: 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2016 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
De gemeenteraad neemt kennis van de balans, resultatenrekening en winstverdeling. 
De nodige documenten werden bij de oproeping van de algemene vergadering gevoegd. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting door burgemeester L. Aerts verstrekt. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de 
dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 20juni 2017. 
 
Artikel 2 
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 
 
Artikel 3 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met betrekking tot het 
boekjaar 2017. 
 
Artikel 4 
De vertegenwoordiger van de gemeente Brecht, Els De Groof, die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van IKA van 20 juni 2017 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex. 
 

7. Pidpa - Algemene Vergadering- 19 juni 2017 - Goedkeuring agendapunten 

Juridisch kader 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44 en 59. 
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 24 april 2017 met agenda en bijlagen : 
-          verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016 
-          de jaarrekening over het boekjaar 2016 
-          het verslag van de commissaris-revisor  
-          het voorstel van verlenging van het lidmaatschap van Synductis cvba 
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-          model als 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. 
 

Motivatie 
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
Op maandag 19 juni 2017 om 11.00 h organiseert Pidpa de statutaire jaarvergadering op het  administratief 
hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.  
De agenda van deze vergadering is als volgt :  

1. 1.       Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. 2.       Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016. 
3. 3.       Verslag van de commissaris over het jaar 2016. 
4. 4.       Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016. 
5. 5.       Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
6. 6.       Benoeming(en). 
7. 7.       Verlenging lidmaatschap Synductis cvba. 
8. 8.       Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.  
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het voorbije 
jaar 2016. 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016, de jaarrekening over het boekjaar 2016 en het 
verslag van de commissaris worden goedgekeurd.  
 
Artikel 2 
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2016, wordt 
goedgekeurd.  
 
Artikel 3 
Het voorstel van verlenging van het lidmaatschap van Synductis cvba wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 4 
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 19 juni 2017, 
overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te keuren, 
evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de 
agendapunten van deze algemene vergadering. 
  
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld 
een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
 

Erediensten 

8. Rekening kerkfabriek - Sint Michiel - 2016 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 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: Overig beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 
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Juridisch kader 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 55 

Motivatie 
De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint Michiel werd goedgekeurd door de kerkraad Sint Michiel d.d. 
24 januari 2017 met een exploitatieoverschot van 32.937,92 euro en een investeringstekort van 3.804,24 
euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester - voorzitter L. Aerts. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2016 van de kerkraad Sint Michiel. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint Michiel. 
 

9. Rekening kerkfabriek Sint-Willebrordus dienstjaar 2016 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 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: Overig beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 55 

Motivatie 
De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint Willebrordus werd goedgekeurd door de kerkraad Sint 
Willebrordus d.d. 16 januari 2017 met een exploitatieoverschot van 22.635,17 euro en een 
investeringsoverschot van 6.888,48 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2016 van de kerkraad Sint Willebrordus. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint Willebrordus. 
 

10. Rekening kerkfabriek H. Leonardus - 2016 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 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: Overig beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 55. 
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Motivatie 
De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek H. Leonardus werd goedgekeurd door de kerkraad d.d. 7 februari 
2017 met een exploitatieoverschot van 11.733,34 euro en een investeringsoverschot 247.436,17 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2016 van de kerkraad H. Leonardus. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Leonardus. 
 

11. Rekening Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Van Lourdes 2016 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 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: Overig beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2007 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 55 

Motivatie 
De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes werd goedgekeurd door de 
kerkraad d.d. 21 februari 2017 met een exploitatieoverschot van 410,79 euro en een investeringsoverschot 
van 0,01 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2016 van de kerkraad Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
 

12. Rekening Kerkfabriek H. Man Job  - dienstjaar 2016 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 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: Overig beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 55 

Motivatie 
De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek H. Man Job werd goedgekeurd door de kerkraad H. Man Job d.d. 
22 maart 2017 met een exploitatieoverschot  van 9.315,57 euro en een investeringsoverschot van 18,96 
euro. 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2016 van de kerkraad H. Man Job. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Man Job. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - voorzitter
 


