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OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 11 mei 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. 11 mei 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 L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts heet iedereen van harte welkom. 
Raadslid L. Smouts en OCMW-voorzitter A. Van Dyck zijn afwezig en verontschuldigd. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts geeft raadslid P. Van Assche toelating om te filmen. 
Er is tweemaal goed nieuws te melden.  
Ten eerste is er schepen P. Schrijvers die vader is geworden van een dochtertje Féline.  Felicitaties aan 
raadslid P. Schrijvers en zijn vriendin S. Kenis met de geboorte van hun dochtertje. 
Ten tweede is er de uitreiking van de prijs van 'Tofste buurt van 2960'. 
Gebuurte De Eester mag de prijs in ontvangst nemen.  
  
  
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt nog dat er geen aanvullende agenda is. 
Raadslid P. Van Assche verwijst naar de technologische hulpmiddelen die een objectieve en getrouwe 
weergave van de gemeenteraad zijn. 
  

Stemming:  
Met 15 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), 3 stemmen tegen (Christel Van 
Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 10 onthoudingen (Peter Schrijvers, 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. 11 mei 2017 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 8 juni 2017  
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2. Dagorde OCMW-raad 16 mei 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 16 mei 2017: 
  
Agendapunten van de openbare zitting: 
Verslag - Briefwisseling  
1. Kennisname inkomende briefwisseling 
2. Kennisname van het verslag van het vast bureau d.d. 11.4.2017 en 25.4.2017 
3. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 18.4.2017 
Secretariaat  
4. Jaarverslagen LDC Het Sluisken en LDC De Lindeboom 
Financiën  
5. Dagprijsverhoging SF 't Zand en SF Het Sluisken 
Intergemeentelijke samenwerking  
6. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de 
jaarvergadering van Igean milieu & veiligheid van vrijdag 16 juni 2017 
7. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de 
jaarvergadering van Igean dienstverlening van vrijdag 16 juni 2017 
8. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van 
de dienstverlenende vereniging Cipal van vrijdag 16 juni 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 van d.d. 16 mei 2017 
 

Grondgebiedszaken 

3. Definitieve vaststelling straatnamen Leeuwerikla an en Kwikstaartlaan 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 6 : Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in 
een groene leefomgeving 
Actieplan:  Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren  
Actie: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 

Juridisch kader 
Het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand is van toepassing. 
Het decreet van. 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd op 01/07/1987 en 04/02/1997 en 29/11/2002 is van toepassing. Dit decreet legt de 
procedure voor straatnaamgeving vast. 

Historiek 
Op 8 augustus 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van 20 
appartementen ter hoogte van de Zandblok-Leeuwerik. 
Op 26 september 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het  aanleggen van 
wegenis, riolerings- en omgevingswerken in wijk "De Leeuwerik" in Zandblok-Klaverheide. 
Op 5 december 2016 stelde het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor nieuwe 
straatnaamgeving vast. 
Op 30 januari 2017 gaf de cultuurraad het advies om te kiezen voor Leeuweriklaan en Kwikstaartlaan. 
Op 13 februari 2017 nam het college van burgemeester en schepenen akte van het verslag van de raad van 
bestuur van de cultuurraad. 
Op 27 februari 2017 bevestigde het college van burgemeester en schepenen het advies van de cultuurraad. 
Op 13 april 2017 stelde de gemeenteraad de straatnamen Leeuweriklaan en Kwikstaartlaan voorlopig vast. 
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Op 29 mei 2017 sloot het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek dat 
georganiseerd werd van 26 april 2017 tot 26 mei 2017, 12.00 uur. Er werd 1 bezwaar ingediend en 
behandeld. 

Motivatie 
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moeten er twee nieuwe straatnamen gekozen; 
één nieuwe straatnaam voor de projectzone 2A (verlengde Henri Dunantlei) en één nieuwe straatnaam voor 
de projectzone 1C/1D/2B (verlengde Zandblok/Klaverheide). 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt de straatnaam Leeuweriklaan definitief vast als nieuwe straatnaam voor projectzone 
2A (verlengde Henri Dunantlei). 
De gemeenteraad stelt de straatnaam Kwikstaartlaan definitief vast als nieuwe straatnaam voor projectzone 
1C, 1D en 2B (verlengde Zandblok/Klaverheide). 
 
Artikel 2 
De nieuwe straatnamen gaan in vanaf 1 juli 2017. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, de dienst bevolking, de 
dienst cultuur, de dienst erfgoed, de dienst duurzaamheid en milieu, de dienst gebouwen, de dienst mobiliteit 
en integrale veiligheid, dienst lokale economie en landbouw en de dienst communicatie. 
 

4. SV2017/93 - Stedenbouwkundige Vergunning - Goedk euring wegentracé en grondafstand wijk 
Molenstraat 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling:BD 6 - Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in 
een groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren  

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet; 
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de 
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden; 
Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en gewijzigd bij decreet 
van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 
Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de vergunningsaanvraag; 
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de codex ruimtelijke ordening (VCRO) en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

Historiek  
DE VOORKEMPEN - H.E., wonende te Nijverheidsstraat 3  te 2960 Brecht vraagt vergunning voor 
aanleggen van de publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat" in Molenstraat ZN te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie N 574 B en (afd. 3) sectie N 574 C. 
De aanvraag betreft het aanleggen van de publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 
  
In het binnengebied van de Molenstraat worden sociale woningen gebouwd. Een eerste project zal 
gerealiseerd worden door De Voorkempen HE., dit situeert zich ten noorden-oosten van het verlengde van 
de Laarweg. Twee volgende projecten situeren zich ten zuid-westen van het verlengde van de Laarweg. 
Deze projecten met sociale woningen zullen door private partners ontwikkeld worden en nadien 
overgedragen aan De Voorkempen HE. 
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Advies 
In het binnengebied wordt ter hoogte van buurtweg nr 113 een nieuwe weg aangelegd voor de 
hoofdontsluiting van het ganse gebied (ook voor de nog niet in de planning opgenomen ontwikkelingen). 
Door de Laarweg te verlengen tot op deze hoofdontsluiting wordt het binnengebied verbonden met de 
Molenstraat. Vanop de weg met de hoofdontsluiting worden zijstraten gecreëerd die het binnengebied verder 
ontsluiten. De wegen, de bijhorende voetpaden, groene bermen, … en openbare parkeerplaatsen zullen 
aangelegd worden volgens het tracé opgetekend op het plan ‘grondplan infrastructuur – ontworpen rooilijn’ 
dat werd opgemaakt door groep Infrabo op 7/7/2015.  In de projectzone van De Voorkempen wordt 
eveneens een speelzone voorzien. 
Om de goede organisatie van het binnengebied te garanderen dienen deze na aanleg overgedragen te 
worden aan de gemeente. 
Onderstaande zones op het plan ‘grondplan infrastructuur – ontworpen rooilijn’ dat werd opgemaakt door 
groep Infrabo op 7/7/2015 worden overgedragen aan de gemeente 

lot opp in m²   
1 1670,288 grijs 
2 4854,765 bruin 
3 470,761 bruin 
5 188,214 bruin 
6 315,978 bruin 
7 598,500 bruin 
8 76,639 bruin 
9 2469,9304 bruin 

De loten in bruin aangeduid op het plan worden overgedragen van De Voorkempen naar de gemeente. De 
loten in grijs aangeduid op het plan worden overgedragen van privé naar de gemeente. 
De zone 4 - 72.354m²(in grijs aangeduid op het plan) behoort niet tot het goed te keuren wegentracé en 
wordt niet overgedragen aan de gemeente omdat deze niet nodig is voor het aanleggen van de 
infrastructuur en momenteel nog in private eigendom is. 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling; 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. Voor dit 
project werd tijdens de gemeenteraad van september 2015 de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. 
Het wegentracé en de grondafstand werden goedgekeurd in de raad van oktober 2015. Omwille van de 
problematiek met de buurtweg konden er geen bouwvergunningen worden afgeleverd. Het wegentracé 
wordt opnieuw aan deze raad voorgelegd omdat er een beperkt aantal aanpassingen zijn die te maken 
hebben met de oppervlakte van loten 1 en 4. 
Het opzet blijft evenwel hetzelfde: een nieuw sociaal en betaalbaar woonproject mogelijk te maken en dit in 
het verlengde van De Laarweg. Het is de bedoeling dat S.H.M. De Voorkempen H.E. hier 21 koopwoningen 
gaat realiseren en 28 huurappartementen. Twee private partners creëren hier eveneens nog 14 woningen en 
50 huurappartementen. Deze ontwikkeling is van belang om ons BSO (Bindend Sociaal Objectief) te 
behalen en om voldoende kansen voor betaalbaar wonen in onze gemeente te blijven creëren. De 
bouwaanvragen zijn ondertussen binnen. 
In het binnengebied wordt ter hoogte van buurtweg nr 113 een nieuwe weg aangelegd voor de 
hoofdontsluiting van het ganse gebied. Door de Laarweg te verlengen tot op deze hoofdontsluiting wordt het 
binnengebied verbonden met de Molenstraat. Vanop de weg met de hoofdontsluiting worden zijstraten 
gecreëerd die het binnengebied verder ontsluiten. De wegen, de bijhorende voetpaden, groene bermen, ... 
en openbare parkeerplaatsen zullen aangelegd worden volgens het tracé opgetekend op het plan ‘grondplan 
infrastructuur –ontworpen rooilijn’ dat werd opgemaakt door groep Infrabo. 
In de projectzone van De Voorkempen wordt eveneens een mogelijkheid voor een speelzone voorzien. 
Aan de raad wordt voorgesteld het wegentracé goed te keuren en ook in te stemmen met de overdracht van 
de toekomstige openbare infrastructuur naar het openbaar domein. 
De loten in het oranje - bruin aangeduid op het plan, worden overgedragen van De Voorkempen naar de 
gemeente. De loten in grijs aangeduid op het plan worden overgedragen van privé naar de gemeente, 
behalve zone 4 die goed is voor een oppervlakte van ongeveer 72 vierkante meter. U hebt die tabel in de 
ontwerpnotulen kunnen bekijken. 
Er werd een Mober opgemaakt, al was die volgens de voorgeschreven criteria niet nodig. Het document 
werd ter info toegevoegd aan het dossier. Uit de Mober blijkt dat er geen problemen met de 
verkeersafwikkeling worden verwacht. 
Raadslid J. Slegers vraagt over welk tijdsbestek dit gaat. 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat dit afhankelijk is van het verloop van de procedure.  Als de raad 
akkoord is, kan ook de vergunning van het tracé afgeleverd worden.  De vergunning voor de huizen is al 
afgeleverd. 
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Raadslid E. Peeters zegt dat zij voorstander zijn om het sociaal objectief te behalen, maar zij maken zich 
zorgen over de gevolgen voor de verkeerssituatie.  Ze vraagt of er nog maatregelen genomen worden? 
Schepen D. De Veuster repliceert dat er nog maatregelen kunnen genomen worden, moest dit nodig 
zijn.  Volgens de MOBER is er geen probleem. 
Raadslid E. Peeters vraagt nog of er iets extra gedaan wordt om de fietsoversteken te beveiligen. 
Schepen D. De Veuster zegt dat dit in de toekomst nog kan gebeuren, indien nodig. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts wil aan het dispositief van het besluit enkele correcties toevoegen namelijk 
in artikel 2 in de tweede zin moet toegevoegd worden dat de 'ingekleurde gedeelten van' de loten 
1,2,3,5,6,7,8 en 9 worden overgedragen. Er werd foutief tweemaal artikel 3 toegevoegd. 

Stemming:  
Met 19 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), 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 
Art.1: Het gemeenteraadsbesluit van 8 oktober 2015 wordt ingetrokken. 
 
Art.2:  Goedkeuring wordt verleend aan het tracé van de nieuwe wegenis voor de ontsluiting van het 
binnengebied Molenstraat en de speelzone zoals aangegeven op het plan ‘grondplan infrastructuur – 
ontworpen rooilijn’ dat werd opgemaakt door Groep Infrabo op 6/1/2016 werd opgemaakt. De ingekleurde 
gedeelten van de loten 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 moeten na aanleg -kosteloos en zonder kosten – 
overgedragen worden aan de gemeente. 
 
Art.3: De wegenis, in het grijs aangeduid op het plan, dient uitgebreid te worden tot tegen het perceel 
gelegen afdeling 3 Sectie N 575R. 
 
Art. 4 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en aan De 
Voorkempen HE. 
 

5. VV2017/3 - Verkavelingsvergunning - Goedkeuring wegentracé - Waterhoeve 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Luc Aerts, Burgemeester - 
Voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts verlaat de zitting . 
  
Beleidsdoelstelling:BD 6 - Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in 
een groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren  

Juridisch kader 
Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de verkavelingsaanvraag; 

Historiek   
Dhr. Jo Bridts namens Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen-dienstverlening gevestigd te 
Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem doet een aanvraag voor een nieuwe verkaveling gelegen te 
Kempendries zn, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie D 448 M2, (afd. 3) sectie D 510 C en 
(afd. 3) sectie D 510 H. 
Het betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 7 kavels met wegenaanleg. 

Advies 
De aanvraag betreft de verkaveling van de gronden gesitueerd ten zuidwesten van Kempendries ten 
zuidwesten van Brecht. De verkaveling sluit aan bij de verkaveling ‘Waterhoeve’ vergund door de deputatie 
op 22 november 2012. De verkaveling heeft een woondichtheid van 17 woningen per ha. De verkaveling 
omvat 2 loten voor vrijstaande bebouwing, 4 loten voor halfopen bebouwing en 1 gesloten woning. Voor de 
ontwikkeling van deze verkaveling werd er een nieuw wegentracé ontwikkeld. 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling; 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. 
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In samenspraak met het gemeentebestuur van Brecht wenst Igean een nieuwe betaalbare verkaveling te 
realiseren aansluitend aan de Kempendries. Zes kavels kunnen dan vervolgens te koop worden via Igean, 1 
blijft privé. Op de plannen hebt u kunnen zien dat het gaat over eerder compacte kavels. De achterliggende 
reden is de configuratie van het perceel, maar ook de betaalbaarheid van de kavels en dat er nu eenmaal 
meer verdicht moet worden in de woonzones om de openruimte te vrijwaren. De gemiddelde oppervlakte 
van de percelen bedraagt ongeveer 400 vierkante meter. De totale oppervlakte van de verkaveling inclusief 
wegenis is 4136 vierkante meter. Zowel in het wegentracé als op de kavels is er voldoende ruimte voor 
groenvoorzieningen. De ontwikkeling werd reeds voorzien in het eerder goedgekeurde RUP voor Brecht – 
Centrum. 
In de tekst kan u lezen bij het advies “De verkaveling omvat 2 loten voor vrijstaande bebouwing, 2 loten voor 
halfopen bebouwing en 1 gesloten woning”. Dit klopt niet en moet worden aangepast in “4 loten voor 
halfopen bebouwing”. 
In tegenstelling tot de dropbox deed vermoeden gaat het hier nog niet over een grondafstand van het 
openbaar domein en de voetweg. Igean finaliseert momenteel de gesprekken met een laatste private 
eigenaar en dan zal dit later aan bod komen. 
Indien de raad instemt met het wegentracé, kan de vergunning worden afgeleverd in september. De 
uitvoering van de wegenis is dan gepland voor het later najaar - begin volgend jaar, afhankelijk van 
mogelijke archeologische vondsten.  Igean wil het dossier na de zomer publiceren, maar geïnteresseerden 
kunnen zich nu al aanmelden (deze planning is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen). 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan het tracé van de nieuwe wegenis zoals aangegeven op het plan ‘uitbreiding 
verkaveling Waterhoeve’ dat werd opgemaakt door IGEAN op 14/02/2017 werd opgemaakt. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

6. VV2017/2 - Verkavelingsvergunning - goedkeuring grondafstand - Drie Meisjeslaan 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling:BD 6 - Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in 
een groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren  

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet is van toepassing. 
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de 
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden; 

Historiek  
Snelimmo wonende te Sint Jobsteenweg 59, 2970 Schilde doet een aanvraag voor een nieuwe verkaveling 
gelegen te Drie Meisjeslaan 6, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie L 50 M3. 
Het betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 2 kavels voor open bebouwing. 
  
De aanvraag betreft de verkaveling van een perceel met een bestaande vrijstaande woning in 2 loten 
voor  vrijstaande bebouwing. De delen van beide kavels die in de wegenis van de Drie Meisjeslaan liggen, 
worden kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente. De grondafstand heeft een oppervlakte 
van 85m². 
  

Advies 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling; 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. 
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Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht  -kosteloos en zonder kosten - van de zone gelegen in 
openbare wegenis van 85m², zoals aangeduid op het verkavelingsplan van landmeter Stef Neefs van 14 
april 2017 gevoegd bij de aanvraag van Snelimmo wonende te Sint Jobsteenweg 59, 2970 Schilde voor een 
nieuwe verkaveling gelegen te Drie Meisjeslaan 6, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie L 50 
M3. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een verkavelingsvergunning wordt verleend. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

7. SV2016/275 - Stedenbouwkundige vergunning - gron dafstand Lindenlaan 26 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling:BD 6 - Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in 
een groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet is van toepassing. 
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de 
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden; 

Historiek 
Op 10 april 2017 werd er een stedenbouwkundige vergunning bekomen voor het bouwen van een woning en 
slopen van de bestaande woning in Lindenlaan 26 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 32 F5. Omdat 
de eerste 1,66m van het huidige perceel gelegen zijn in de openbare wegenis van de Lindendreef volgens 
het rooilijnenplan Brecht Zuid fase 1, heeft het college van burgemeester en schepenen in de voorwaarden 
van de stedenbouwkundige vergunning opgenomen dat de kosteloze grondafstand dient te gebeuren 
alvorens de bouwvergunning uitvoerbaar is. De kosten van de notariële akte zijn ten laste van de bouwheer. 
In het kader van deze voorwaarde uit de afgeleverde vergunning, heeft de bouwheer een ontwerp van akte 
en een opmetingsplan ingediend voor deze grondafstand. Het zijn deze documenten die nu ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Het deel van het perceel Lindenlaan 26 dat in de wegenis van de Lindenlaan ligt volgens het rooilijnenplan 
Brecht Zuid fase 1, wordt kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente. De grondafstand 
heeft een oppervlakte van 17,35m². 

Advies 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling; 

Motivatie 
Toelichting wordt gegeven door schepen D. De Veuster. In een recent verleden leverde het college van 
burgemeester en schepenen een vergunning af voor het bouwen van een woning in De Lindenlaan 26. 
Volgens het rooilijnplan  Brecht Zuid fase 1 ligt er een klein gedeelte van dit perceel in de zone voor 
openbare wegenis. Het college heeft in de bouwvergunning opgelegd dat de kosteloze grondafstand dient te 
gebeuren alvorens de bouwvergunning uitvoerbaar is. Het gaat over 17,35 vierkante meter dat kosteloos en 
zonder kosten wordt toegevoegd aan het openbaar domein. Normaal gebeurt de grondafstand in het kader 
van een verkavelingsvergunning. Hier is echter geen verkaveling van toepassing. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt nog dat de grondafstand kosteloos en zonder kosten zal worden 
overgedragen. Er moet nog uitdrukkelijk opgenomen worden dat de raad niet akkoord is met de passage op 
pagina 12 in de ontwerpakte, waar dit anders wordt vermeld. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht  -kosteloos en zonder kosten - van de zone gelegen in 
openbare wegenis van 17,35m², zoals aangeduid op het opmetingsplan van landmeter Koen Wouters van 8 
mei 2017, gelegen te Lindenlaan 26 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 32 F5. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en  
Dhr. en Mevr. Hermans - Vermeiren. 
 

8. GECORO -  wijziging leden 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 6  Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren 
Actie: ondersteuning gecoro 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet is van toepassing. 
Art. 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voorziet dat een adviesraad voor ruimtelijke 
ordening dient opgericht op het niveau van de gemeente, zijnde de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening (GECORO). 
Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de 
organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening 
(Datum 19/05/2000) is van toepassing. 
Art.  1.3.3 §3 van de VCRO bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om de voorzitter, de leden, de 
plaatsvervangers en de vaste secretaris te benoemen binnen de voorwaarden en criteria voorzien in de 
VCRO; 
Het besluit van de Vlaamse regering van 19.05.2000  - gewijzigd op 5.06.2009 - tot vaststelling van de 
nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijk 
commissie voor ruimtelijke ordening is van toepassing. 
Art. 1.3.3 §3 van de VCRO bepaalt dat ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, een plaatsvervanger 
heeft. 
Art. 1.3.3 §3 van de VCRO bepaalt dat de vaste secretaris en de voorzitter voorgedragen worden door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Art. 1.3.3§3 van de VCRO stelt dat ieder lid, met uitzondering van de voorzitter een plaatsvervanger heeft. 
De gemeenteraad dient een plaatsvervanger aan te wijzen. 
Art. 1.3.3 §3 van de VCRO bepaalt dat de regeling inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen, vermeld in art 200§2 van het gemeentedecreet van toepassing is en dat dus maximaal 1/3 van de 
leden van hetzelfde geslacht mag zijn; 
Het besluit samenstelling gecoro, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 9 januari 2014 is van 
toepassing 

Historiek 
Op 9 januari 2014 heeft de gemeenteraad de volgende samenstelling van de Gecoro goedgekeurd: 
Voor de deskundigen (4 + voorzitter) zijn de volgende leden benoemd : 
1) Jef Faes, Van Bavelaan 13, 2960 Brecht (voorzitter) 
2) Peter Anthonissen, Molenheiken 32, 2960 Brecht 
3) Ann Heirbaut, Rommersheide D1A, 2960 Brecht 
4) Maarten Roelens, Dorpsstraat 131, 2960 Brecht 
5) Els Baetens, Elshoutlaan 21 te 2960 Brecht 
  
Voor de deskundigen (4) zijn de volgende leden benoemd 
als plaatsvervanger : 
1) De Winter Nicole, Oude Veldstraat 65, 2960 Brecht (plaatsvervanger voor 
Peter Anthonissen) 
2) Jort Moors, Terhiedelaan 3, 2960 Brecht (plaatsvervanger voor Heirbaut 
Ann) 
3) Ilse Van den Heuvel, Hanenpad 13, 2960 Brecht (plaatsvervanger Maarten 
voor Roelens) 
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4) Marijke Van Looveren Klein Veerle 83, 2960 Brecht (plaatsvervanger voor 
Els Baetens) 
  
Voor de vertegenwoordiger van de maatschappelijke geledingen zijn de volgende leden benoemd : 
Namens milieu- en natuurverenigingen, Natuurpunt: Freddy Heye en als plaatsvervanger Bart 
Vannieuwenhuyse. 
Namens lokale handelaars, Unizo Brecht: Dirk Verlinden  en als plaatsvervanger Louis Mertens. 
Namens landbouwers: Eric Goossens en als plaatsvervanger Louis Aernouts. 
Namens werknemers, ACV: Linda Hertogs en als plaatsvervanger Jozef Lenaerts. 
Namens sociale huisvestingsmaatschappijen, De Voorkempen: H.E. – Peter Van Hoffelen en als 
plaatsvervanger Dorien Van Noten. 
Namens jeugdwerking: Fien Meeus en als plaatsvervanger Steven Peeters 
  
Als vaste secretaris is Katrien Van Herbruggen benoemd. 
  
Daarnaast werd akte genomen van de vertegenwoordigers van de politieke 
fracties: Kristien Verhaegen – CD&V/CDB / Goossens Paul,– Open VLD / De 
Backer Johny – Sp-a / Karin Van Hoffelen, - Groen / Jos Bennebroek, N-VA / 
Patrick Van Assche, Vlaams Belang. 
  
Veranderingen:  
Momenteel hebben de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen Steven Peters 
(jeugdwerking) en Dorien van Noten (sociale huisvesting) hun mandaat stopgezet. 
Katrien Van Herbruggen kan door langdurige afwezigheid de komende Gecoro vergaderingen niet bijwonen. 
Patrick Van Assche is door Nadine Sibbens vervangen als politieke vertegenwoordiger van het Vlaams 
belang. 
 

Motivatie 
Het besluit van de gemeenteraad van 9 januari 2104 stelt het ledenaantal als volgt vast: 11 leden,  waarvan 
5 deskundigen (voorzitter inbegrepen), 6 afgevaardigden van maatschappelijke geledingen namelijk (telkens 
1 lid): milieu- en natuurverenigingen, vereniging van lokale ondernemers, vereniging van land- en 
tuinbouwers, vereniging van werknemers, jeugdwerking, sociale huisvestingsmaatschappijen en een vaste 
secretaris. Per lid is ook een plaatsvervanger benoemd, m.u.v. de voorzitter. 
 2 leden hebben hun mandaat stopgezet, namelijk Steven Peters (jeugdwerking) en Dorien van Noten 
(sociale huisvesting). Om de leden te kunnen vervangen is een oproep gedaan. 
Voor jeugdwerking is één kandidaat naar voren gekomen, namelijk: 
Marie Claes, woonachtig in Brecht en 3 jaar actief lid van de lokale jeugdraad. Ze studeert kleuteronderwijs 
en is enkele jaren leidster in de Chiro van Sint-Lenaarts. Zij is geïnteresseerd in alles wat jeugd aangaat en 
vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de jeugd (zoals betaalbaar wonen voor Brechtse 
jongeren in sociale verkavelingen, speelpleintjes in woonwijken...). 
Gezien deze motivatie is zij een geschikte kandidaat voor de Gecoro. 
Voor sociale huisvesting werd er op het directiecomité van 15 mei 2017 beslist dat Brigitte Malherbe, 
diensthoofd technische dienst, zal optreden als plaatsvervangend afgevaardigde. Gezien haar huidige 
functie is zij een geschikte kandidaat voor de Gecoro. 
Omwille van de langdurige afwezigheid van Katrien Van Herbruggen wordt de functie van secretaris 
uitgebreid met haar plaatsvervanger. 
De overige leden blijven deel uitmaken van de GECORO. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. 
In het besluit worden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd.  Daarnaast wordt ook de afvaardiging van 
de politieke fracties geactualiseerd en toegevoegd aan het besluit. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Geheime Stemming Marie Claes : 28 stemmen voor 
Geheime Stemming Brigitte Malherbe :28 stemmen voor 
Geheime stemming Anne Meeuen : 27 stemmen voor -  1 stem ongeldig 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad gaat akkoord met de gewijzigde samenstelling van de GECORO, namelijk het vervangen 
van gestopte twee leden. 
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Artikel 2  
Voor de afgevaardiging van de jeugdwerking wordt plaatsvervanger de heer Steven Peters vervangen door 
mevrouw Marie Claes. 
 
Artikel 3  
Voor de afgevaardiging van de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt mevrouw Dorien van Noten 
vervangen door mevrouw Brigitte Malherbe. 
 
Artikel 4  
De functie van vaste secretaris kan uitgeoefend worden door mevrouw Katrien Van Herbruggen of haar 
plaatsvervanger mevrouw Anne Meeusen. 
 
Artikel 5  
De gemeenteraad neemt akte van de vervanging van de heer P. Van Assche door mevrouw Nadine Sibbens 
als vertegenwoordiger van de fractie van het Vlaams Belang. 
 
Artikel 6  
Afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan het provinciebestuur Antwerpen. 
 

9. Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid WEBB 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 6    Ruimtelijke ordening en wonen 
Actieplan 6.1.1.          Kwalitatief en betaalbaar wonen stimuleren voor elke Brechtenaar 

Juridisch kader 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016, houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten 
ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 

Historiek 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 18 april 2017 toe te treden tot de 
interlokale vereniging lokaal woonbeleid WEBB, IVLW WEBB. 
IVLW WEBB bestaat uit 4 gemeenten: Wuustwezel, Essen, Brasschaat en Brecht. 
De vereniging is een afsplitsing van Wonen Noord. Deze gemeenten hebben beslist hun engagement op 
vlak van wonen maximaal op te nemen. 
Op 29 mei 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de engagementsverklaring goed. 
IGEAN bereidt samen met de 4 gemeenten van IVLW WEBB een subsidieaanvraag voor. Het dossier wordt 
ingediend voor 1.09.2017. 
Op 8 juli 2016 heeft de regering een nieuw BVR houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid goedgekeurd. 
De gemeente kan subsidies ontvangen voor het realiseren van verplichte doelstellingen (basispakket) en 
aanvullende doelstellingen op vlak van lokaal woonbeleid. De subsidies worden uitgekeerd aan de hand van 
een puntensysteem en zijn afhankelijk van de realisatie van de opgenomen activiteiten. 
IVLW WEBB kan 80.000 euro subsidies ontvangen door de verplichte doelstellingen te realiseren. Dit bedrag 
kan maximaal verdubbeld worden door de aanvullende activiteiten. 
Op 30 mei 2017 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen afgevaardigden van Wonen-Vlaanderen 
en  mandatarissen van elke deelnemende gemeente. Tijdens dit overleg zijn de aanvullende activiteiten 
besproken en weerhouden door Wonen-Vlaanderen. 
De uitwerking van de verplichte en aanvullende activiteiten gebeurt in samenwerking met IGEAN. De 
halftijdse projectcoördinator begeleidt en ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van hun taken. De 
taken op vlak van woningkwaliteit zullen uitgevoerd worden door een halftijdse, intergemeentelijke technisch 
medewerker. 

Motivatie 
IGEAN heeft samen met de 4 gemeenten van IVLW WEBB een subsidiedossier 2018-2019 voorbereid. 
De gemeenteraad gaat akkoord met volgende beslissingen: 

• deelname aan de Interlokale vereniging lokaal woonbeleid WEBB; 
• het organiseren van twee bijeenkomsten van het lokaal woonoverleg per werkingsjaar; 
• uitvoering van het project met oog op vier doelstellingen in elk van de deelnemende gemeenten, 

zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016, houdende subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid: 

o zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod; 
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o werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
o informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; 
o ondersteunen van de lokale private huurmarkt. 

• het activiteitenpakket bevat minstens de verplichte doelstellingen, maar wordt aangevuld door de 
aanvullende activiteiten, zoals besproken op het verkennend overleg van 30 mei 2017. 

• het ondersteunen en begeleiden van het project door de stuurgroep/beheerscomité, waarin minstens 
elke deelnemende gemeente is vertegenwoordigd. 

• de statuten van de interlokale vereniging en het huishoudelijk reglement van het beheerscomité. 
• de geraamde begroting van het project. 
• het ontwerp van de subsidieaanvraag IVLW WEBB, die zal aangevuld worden rekening houdend 

met de besluiten van de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. Op 18 april 
besliste het college van burgemeester en schepenen om toe te treden tot de interlokale vereniging WEBB. 
Deze ILV is een samenwerking van de gemeenten Wuustwezel, Essen, Brasschaat en Brecht. 
Op 29 mei heeft het college de engagementsverklaring goedgekeurd. In samenspraak met Igean en de 
andere gemeenten wordt de subsidieaanvraag voorbereid en dit in het kader van een nieuw BRV van 8 juli 
2016. 
Voor het realiseren van de zogenaamde verplichte doelstellingen (basispakket) kan de ILV WEBB 80000€ 
subsidies ontvangen. Afhankelijk van het uitvoeren van de aanvullende activiteiten, kan dit bedrag maximaal 
verdubbeld worden. 
In het basispakket zitten volgende 
1) zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod; 
2) werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
3) informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; 
4) ondersteunen van de lokale private huurmarkt. 
Dat zijn activiteiten waar we al mee bezig zijn, maar die verder kunnen worden uitgediept. Ik denk dan bv. 
aan de woningkwaliteit waarbij de conformiteit met de Vlaamse Wooncode van oudere woningen 
systematisch wordt onderzocht. 
In het besluit van de Vlaamse regering worden deze activiteiten verder verduidelijkt, ook trouwens in de 
documenten die u hebt kunnen raadplegen in de Dropbox. 
Er moet minder gerapporteerd worden in vergelijking met het vorige project. Bovendien krijgen we 
bijkomende ondersteuning voor ons drukbezocht woonloket en ook de subsidiëring is interessant voor de 
betrokken besturen. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat Vlaams Belang niet tegen de vereniging en haar activiteiten is. Bij artikel 
2.7 staat 'de gemeente stelt een heffingsreglement vast voor leegstand. Onze fractie heeft dit eerder niet 
goedgekeurd. Als we 35.000 euro subsidies ontvangen en netto 16.500 euro overhouden, dan is dit toch 
veel aan werkingskosten. 
Schepen D. De Veuster repliceert dat wat artikel 2.7 betreft, er in Brecht niets verandert. Brecht zal geen 
nieuwe actie ondernemen. Er gaat effectief veel naar de werkingskost. Wij hebben geprobeerd om het zo 
concreet mogelijk te houden met halftijdse medewerker en halftijdse technieker. 

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, 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, Dennis De 
bruyn, Johan Bellens), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog) 

Besluit 
Afvaardiging Daan De Veuster - Plaatsvervangend Jos Matheeussen - geheime stemming 
  
26 stemmen voor 
  
1 stem neen 
  
1 onthouding 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord met de deelname aan Interlokale vereniging lokaal woonbeleid WEBB. 
  
Artikel 2 
De gemeenteraad gaat akkoord met de organisatie van minstens 2 bijeenkomsten van het lokaal 
woonoverleg per werkingsjaar. 
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Artikel 3 
De gemeenteraad gaat akkoord met de doelstellingen, zoals beschreven in art. 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het 
besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 juli 2016. 

• zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod; 
• werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
• informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; 
• ondersteunen van de lokale private huurmarkt. 

  
Artikel 4 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanvullende activiteiten, zoals beschreven in art. 4 §3 van het besluit 
van de Vlaamse Regering d.d. 8 juli 2016. 
  
Artikel 5 
De gemeenteraad gaat akkoord met de taak van het beheerscomité (opvolging project) en stemt in met 
volgende vertegenwoordigers: 

• effectieve vertegenwoordiger: schepen Daan De Veuster 
• plaatsvervanger: schepen Jos Matheeussen 

  
Artikel 6 
De gemeenteraad gaat akkoord met de statuten van de interlokale vereniging lokaal woonbeleid WEBB en 
het huishoudelijk reglement van het beheerscomité. 
  
Artikel 7 
De gemeenteraad gaat akkoord met de geraamde projectbegroting. 
  
Artikel 8 
De subsidieaanvraag wordt goedgekeurd. 
 

Interne Zaken 

10. Aanvullend reglement - Bristerstraat, het gedee lte tussen huisnummer 4 en de Lessiusstraat - 
parkeerverbod 

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 
Bewoners van de achtergelegen Kerkhovenakkerlanen en Bristerstraat melden dat vooraan in de 
Bristerstraat regelmatig voertuigen aan beide kanten van de rijbaan geparkeerd staan vermoedelijk ten 
gevolge van de handelszaken Eandis en broodjeszaak. 
Vanaf 1 juli 2016 tot 1 januari 2017 met verlenging tot 30 juni 2017 werd parkeer- en stilstaanverbod 
ingevoerd in de Bristerstraat aan de kant van de pare huisnummers vanaf huisnummer 4 tot het kruispunt 
met de Lessiusstraat. 

Motivatie 
Reeds verschillende keren werd, door de geparkeerde voertuigen, de straat volledig afgesloten voor het 
verkeer wat tot gevaarlijke situaties kan leiden omwille van de onbereikbaarheid door hulpdiensten. 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende 
verkeerstekens welke zullen geplaatst worden door de gemeentelijke diensten. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs. 
Vooraan in de Bristerstraat, aan de kant van de Lessiusstraat, staan er regelmatig voertuigen aan beide 
kanten van de rijbaan geparkeerd.  Terwijl het verboden is een voertuig te parkeren wanneer de vrije 
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doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.  Dit belemmert niet alleen een vlotte 
doorgang maar ook voor de hulpdiensten kan dit problemen geven om de achterliggende wijk 
Kerkhovenakker te bereiken. 
Sinds bijna een jaar werd er bij wijze van proef in de Bristerstraat een parkeerverbod ingesteld aan de kant 
van de pare huisnummers vanaf het kruispunt met de Lessiusstraat tot aan Bristerstraat nr. 4, dit is over een 
afstand van ongeveer 30 à 40m.  Dit wordt aangegeven door het verkeersbord E3.  Deze maatregel werd 
positief geëvalueerd. 
Om deze maatregel te bestendigen, wordt dit aanvullend reglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
In de ontwerpnotulen werd vermeld dat het hier over een parkeerverbod ging maar dit dient gewijzigd te 
worden in een parkeer- en stilstaanverbod.  In art. 1 wordt ‘parkeerverbod’ vervangen door ‘parkeer- en 
stilstaanverbod’ en in art. 2 dient vermeld te worden dat de verkeersborden E3 worden geplaatst en dus niet 
E1. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
In de Bristerstraat wordt parkeer-en stilstaanverbod ingevoerd aan de kant van de pare huisnummers vanaf 
huisnummer 4 tot het kruispunt met de Lessiusstraat. 
  
Artikel 2  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden E3. 
  
Artikel 3  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid,  Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel. 
  

11. Aanvullend reglement - Kerklei - beperkt parker en 

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 
Vanuit verschillende kanalen wordt gemeld dat parkeren in de Kerklei een probleem is. 
Alles staat vol geparkeerd, deels door de bewoners en deels door personeel van Campus Sint-Rafaël. 
Er was een reglementering van toepassing waarbij langs de kant van de oneven huisnummers vanaf de kerk 
tot de Kerkhofstraat een beperkte parkeerregeling van 30 minuten van toepassing was, dit werd echter niet 
opgevolgd.  De rest van de Kerklei was onbeperkt parkeren. 
Vanaf 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016 met verlenging tot 30 juni 2017 werden enkele 
parkeerplaatsen ingericht met een beperkte parkeertijd van 30 minuten. 

Motivatie 
Om bezoekers van de handelszaken de mogelijkheid te bieden om dicht bij de handelszaak te parkeren 
wordt voorgesteld om beperkt parkeren van maximum 30 minuten in te voeren op volgende parkeerplaatsen: 
- Voor Divero, Kerklei 33: 2 parkeerplaatsen juist voor het zebrapad en aan de overkant van de rijbaan 1 
parkeerplaats juist voor de Hoeveweg. 
- Voor Moonen en Fitness, Kerklei 51: 2 parkeerplaatsen juist achter het zebrapad en aan de overkant 1 
parkeerplaats naast de plaats voor mindervaliden. 
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Het aanvullend reglement met betrekking tot de beperkte parkeerduur van 30 minuten aan de oneven 
huisnummers zal opgeheven worden. 
De maatregel werd gunstig geëvalueerd door de verkeersraad van Sint-Job-in-'t-Goor in zitting van 16 mei 
2017. 
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 Kerklei stelt 
zich een parkeerprobleem.  Dikwijls zijn de parkeerplaatsen deels ingenomen door de bewoners, deels door 
het personeel van de campus Sint-Rafaël.  Voor de bezoekers aan de handelszaken is er dan geen 
plaats.  Vroeger gold een parkeerregeling waarbij langs de kant van de oneven huisnummers vanaf de kerk 
tot aan de Kerkhofstraat beperkt parkeren toegelaten was voor maximum 30 minuten.  Dit werd echter niet 
opgevolgd. 
Daarom werd vorig jaar, bij wijze van proef, de beperkte parkeerduur van 30 minuten aan de oneven 
huisnummers opgeheven en werd beslist om enkele parkeerplaatsen in te richten met een beperkte 
parkeertijd van 30 minuten en dit ter hoogte van de bakkers Divero en Moonen, telkens 2 parkeerplaatsen 
en 1 aan de overzijde.  Overbodige verkeersborden werden verwijderd en passende verkeersborden werden 
aangebracht om de getroffen maatregelen ter kennis te brengen van de weggebruiker. 
De proefopstelling werd gunstig geëvalueerd.  Om deze maatregel te bestendigen, wordt dit aanvullend 
reglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Tijdens de bespreking komt raadslid E. Peeters tussen. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
Het aanvullend reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2004 met 
betrekking tot de beperkte parkeerduur van 30 minuten aan de oneven huisnummers, wordt opgeheven. 
 
Artikel 2  
In de Kerklei wordt een zone voor beperkt parkeren van maximum 30 minuten ingevoerd op volgende 
parkeerplaatsen: 
- Voor Divero, Kerklei 33: 2 parkeerplaatsen juist voor het zebrapad en aan de overkant van de rijbaan 1 
parkeerplaats juist voor de Hoeveweg. 
- Voor Moonen en Fitness, Kerklei 51: 2 parkeerplaatsen juist achter het zebrapad en aan de overkant 1 
parkeerplaats naast de plaats voor mindervaliden. 
 
Artikel 3  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden E9a met symbool parkeerschijf en onderbord "30 min" aangevuld met het witte onderbord 
met zwarte pijl omhoog met bovenaan 6m of 12m (aanduiding 1 of 2 parkeerplaatsen). 
 
Artikel 4  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid,  Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel. 
  
  

12. Aanpassing RPR (met wijzigingen onbetaald verlo f + Vlaams zorgkrediet) 

Juridisch kader 
Het Besluit van de Vlaamse regering van 2 december 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
Besluit van de Vlaamse regering van 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositieregeling van de secretaris 
en ontvangen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en bijhorend verslag. 
  
Het decreet van 29.06.2012 (BS 08.08.2012) tot wijziging van het gemeentedecreet. 

Advies 
De onderstaande wijzigingen aan de rechtspositieregeling m.b.t. de modaliteiten voor het nemen van het 
Vlaams zorgkrediet en de invoering van het onbetaald verlof als recht en als gunst wordt ter advies 
voorgelegd aan het onderhandelingscomité van vakbonden op 2 juni 2017. 
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Motivatie 
Op 2 december 2016 keurde de Vlaamse Regering definitief de aanpassing goed van de 
rechtspositieregelingbesluiten voor gemeentes en OCMW : de huidige verlofstelsels 'verlof voor deeltijdse 
prestaties ' en 'onbetaald verlof' worden vervangen door 'onbetaald verlof als gunstmaatregel' en 'onbetaald 
verlof als recht'.  Het gaat om een regeling ter aanvulling van het zorgkrediet, dat voor alle Vlaamse 
ambtenaren het stelsel van de gewone loopbaanonderbreking vervangt. 
De wet tot wijziging van de wet van 05.08.1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in 
verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte wijzigt de 
leeftijdsvoorwaarden vastgelegd in artikel 83.  Deze wetswijziging is van toepassing vanaf 01.07.2016. 
Overeenkomstige bepalingen in de rechtspositieregeling dienen te worden aangepast. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. Op 2 
december 2016 keurde de Vlaamse Regering definitief de aanpassing goed van de rechtspositieregeling 
besluiten voor gemeentes en OCMW.  De huidige verlofstelsels 'verlof voor deeltijdse prestaties ' en 
'onbetaald verlof' worden vervangen door 'onbetaald verlof als gunstmaatregel' en 'onbetaald verlof als 
recht'.  Het gaat om een regeling ter aanvulling van het zorgkrediet, dat voor alle Vlaamse ambtenaren het 
stelsel van de gewone loopbaanonderbreking vervangt.  De leeftijd voor ambtshalve opruststelling na 365 
ziektedagen wordt opgetrokken van 60 jaar naar 62 jaar in 2016, 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Brecht wordt aangepast op de volgende wijze : 
Hoofdstuk VII. Het verlof voor deeltijdse prestaties (opgeheven) 
Art. 259 . vervalt 
Art. 260.  vervalt 
Het personeelslid dat voor 1 februari 2017 een verlof voor deeltijdse prestaties genoot, behoudt dit verlof aan 
dezelfde voorwaarden en gedurende de periode dat het verlof werd toegestaan. 
 Hoofdstuk X. Het onbetaalde verlof  
 Art. 264. §1. Het personeelslid kan in principe in aanmerking komen voor de volgende contingenten 
onbetaalde verloven: 
1° twintig werkdagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet aaneensluitende 
perioden. Die dagen worden niet bezoldigd; 
2° twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in periodes van minimaal één maand. Die periodes worden 
niet bezoldigd. 
§2 Het onbetaald verlof is geen recht, maar een gun st.  Het personeelslid kan bij weigering bezwaar 
indienen bij het vast bureau.  Decretale graden die nen bezwaar in bij de raad. Het personeelslid kan 
verzoeken om in dit verband gehoord te worden.  
§3 Het personeelslid op proef komt niet in aanmerking voor dit onbezoldigde verlof. 
 Tijdens het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het personeelslid van 
toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van onverenigbaarheden. 
Art. 265 . Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een 
contractuele betrekking opneemt, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan een proeftijd 
verbonden is, dan wordt voor maximaal de duur van het mandaat, de aanstelling of de proeftijd, ambtshalve 
onbetaald verlof toegestaan. 
Art. 266.  Het onbetaald verlof bedoeld in dit hoofdstuk wordt niet gelijkgesteld met dienstactiviteit zoals 
bepaald in bijlage III.  
  
Hoofdstuk X. Het onbetaalde verlof  
 Art. 264. Het onbetaald verlof als gunst  
§1. De secretaris kan aan het personeelslid onbetaald verlof toestaan om de prestaties volledig of 
gedeeltelijk te onderbreken, als de goede werking van de dienst dat toelaat, in toepassing van artikel  200 
van het Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 (zoals gewijzigd en aangevuld bij Besluit van 
de Vlaamse regering van 2 december 2016). 
 Het verlof, vermeld in het eerste lid, kan worden toegestaan voor: 
1° twintig dagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet in aaneensluitende 
perioden; 
2° twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in al dan niet aaneensluitende perioden van minimaal één 
maand; 
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Tijdens het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het personeelslid van 
toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van onverenigbaarheden. 
Het vroegere genomen onbetaald verlof wordt aangerekend op het onbetaald verlof als gunst. 
§2. Het onbetaald gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het minder dan een maand 
bedraagt of deeltijds verlof betreft. 
§3. Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende onbetaalde verlof. 
Als een feestdag op een dag onbetaald verlof valt, vervalt de feestdag. 
  
Art. 265 Het onbetaald verlof als recht  
§1. Het personeelslid heeft vanaf 1 februari 2017 het recht om tijdens de loopbaan twaalf maanden voltijds 
de loopbaan te onderbreken in periodes van minimaal een maand, tenzij het personeelslid deel uitmaakt van 
één van de uitgesloten personeelscategorieën zoals omschreven in §2 van onderhavig artikel.  Vanaf de 
leeftijd van 55 jaar verwerft het personeelslid een bijkomend recht op twaalf maanden. 
Het personeelslid kan zijn arbeidsprestaties verminderen tot 50% of 80% of 90% van een voltijdse 
betrekking voor maximum zestig maanden gedurende de loopbaan, tenzij het personeelslid deel uitmaakt 
van één van de uitgesloten personeelscategorieën zoals omschreven in §2 van onderhavig artikel.  
De vermindering van de arbeidsprestaties kan alleen gen omen worden in periodes van minimaal drie 
maanden.  Vanaf de leeftijd van 55 jaar  zal hij dit recht onbeperkt hebben, tenzij het personeelslid deel 
uitmaakt van één van de uitgesloten personeelscategorieën zoals omschreven in §2 van onderhavig artikel. 
Het vroegere genomen onbetaald verlof/verlof verminderde prestaties wordt aangerekend op het verlof als 
recht. 
§2. Volgende personeelscategorieën kunnen door de secretaris worden uitgesloten van het voordeel van het 
recht op onbetaald verlof om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst: 
1° de leidinggevende functies van niveaus A, B, C4-5 en de technische medewerkers van het niveau C1-3 
(huidige regeling voor verlof deeltijdse prestaties/loopbaanonderbreking).  Vanaf de leeftijd van 55 jaar 
hebben zij wel het recht om de prestaties te verminderen tot 80% of 90%. 
2° Het personeelslid met minder dan 12 maanden graadanciënniteit. 
In bovenstaande gevallen kan de secretaris, voor zover het te verenigen is met de goede werking van de 
dienst, de aanvraag voor onbetaald verlof mits grondige motivatie alsnog toestaan. 
3°De secretaris en financieel beheerder zijn van rechtswege uitgesloten van het recht op onbetaald verlof. 
  
§3. Het verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit.  Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met 
uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt 
geen einde aan het toegekende onbetaalde verlof. 
Als een feestdag op een dag onbetaald verlof valt, vervalt de feestdag. 
§4. Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een contractuele 
betrekking, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan een proeftijd verbonden is, 
opneemt, wordt ambtshalve onbetaald verlof toegestaan voor maximaal de duur van het mandaat, de 
tijdelijke aanstelling of de proeftijd. 
§5. Onder voorbehoud van andersluidende dwingende wetgeving is zowel volledig als gedeeltelijk onbetaald 
verlof niet mogelijk met andere systemen van verminderde prestaties. Het personeelslid in gedeeltelijk 
onbetaald verlof wordt niet gemachtigd om verminderde prestaties om welke reden dan ook uit te oefenen. 
Het kan evenmin aanspraak maken op een regeling van gedeeltelijk zorgkrediet. Wanneer het personeelslid 
in een systeem van gedeeltelijk onbetaald verlof stapt wordt automatisch een einde gemaakt aan andere 
systemen van verminderde prestaties. 
  
Art. 266. Aanvraag van onbetaald verlof  
§1. Het personeelslid dat onbetaald verlof wil opnemen zoals bedoeld in artikelen 264 en  265 vraagt dit 
minstens 3 maanden op voorhand aan (zie ook artikel 232 RPR algemene bepalingen verloven en 
afwezigheden). 
§2. De secretaris beslist over de aanvraag. 
Zo kan hij: 
1° het onbetaald verlof toestaan; 
2° het onbetaald verlof weigeren als de aanvraag niet voldoet aan alle voorwaarden die opgelegd worden in 
artikel 210 en 211ter van het Recht Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 (zoals gewijzigd 
en aangevuld bij Besluit van de Vlaamse regering van 2 december 2016), aangevuld met de voorwaarden 
opgelegd in artikelen  264 en  265  van deze rechtspositieregeling; 
3° de ingangsdatum van het onbetaald verlof uitstellen tot 6 maanden na de datum van de oorspronkelijke 
ingangsdatum om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst; 
4° de omvang van het onbetaald verlof beperken tot 10% of 20 % van een voltijds equivalent om redenen die 
inherent zijn aan de goede werking van de dienst; 
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5° een minimumduur en/of een maximumduur opleggen, binnen de algemene grens van artikel  210 van het 
Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 (zoals gewijzigd en aangevuld bij Besluit van de 
Vlaamse regering van 2 december 2016); 
  
§3. Het personeelslid dat met toepassing van artikelen 264 en 265  van deze rechtspositieregeling onbetaald 
verlof heeft gekregen kan vervroegd terugkeren na een opzegtermijn van 2 maanden, die ingaat vanaf de 
eerste van de maand volgend op de vraag tot vervroegde terugkeer. In situaties van overmacht of wanneer 
de goede werking van de openbare dienst hierdoor niet wordt verstoord,  kan het personeelslid sneller dan 
na 2 maanden terugkeren. De secretaris beoordeelt de gegrondheid van de aangevoerde overmacht en/of 
de impact op de werking van de openbare dienst en neemt de beslissing. 
Cumul onbetaald verlof als gunst en onbetaald verlof als recht wordt geval per geval beoordeeld. 
Voor de contractueel aangestelde medewerker die voltijds onbetaald verlof opneemt, is er geen 
gelijkschakeling met een volledig gecontroleerde werkloze en zal in die hoedanigheid niet 
uitkeringsgerechtigd zijn. 
Hoofdstuk XI Thematische loopbaanonderbreking/Vlaam s zorgkrediet  
 Art. 267.  Deze verloven worden toegekend in overeenstemming met de bestaande wettelijke regeling 
betreffende loopbaanonderbreking voor het gemeente- en het provinciepersoneel. 
Die regelingen zijn vervat in hoofdstuk IV, afdeling 5, artikel 99 en volgende van de Herstelwet van 22 
januari 1985 houdende  sociale bepalingen, in het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de 
toekenning van onderbrekingsuitkeringen en in het ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering 
van artikel 13, 15, 20 en 27 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van 
onderbrekingsuitkeringen, voor de volledige loopbaanonderbreking, voor de volledige loopbaanonderbreking 
in geval van palliatieve verzorging van een persoon en voor de gedeeltelijke loopbaanonderbreking door 
vermindering van de arbeidsprestaties.. En voor de twee andere vormen van loopbaanonderbreking zijn de 
toepassingsgebieden van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op 
ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan en van het koninklijk besluit 
van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van 
een zwaar ziek gezins- of familielid in 1999 uitgebreid tot het personeel van het OCMW’s en de provincies. 
Voor de contractuele personeelsleden zijn de gemeenten en de provincies eveneens onderworpen aan de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1998 betreffende het recht op deeltijdse arbeid nadat 
een einde is gekomen aan de vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van de 
loopbaanonderbreking ter uitvoering van artikel 107bis van de vermelde Herstelwet van 22 januari 1985. 
De titularissen van de decretale graden en de leidinggevende functies van niveaus A,B,C4-5 en de technisch 
medewerkers van het niveau C1-3 worden uitgesloten van het recht op het nemen van 
loopbaanonderbreking, uitgezonderd de loopbaanonderbreking in geval van palliatieve verzorging, voor 
bijstand en verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en het ouderschapsverlof. 
In uitzonderlijke gevallen kan de secretaris, behalve voor de titularissen van de decretale graden de raad, 
voor zover het te verenigen is met de goede werking van de dienst, de aanvraag van loopbaanonderbreking 
mits grondige motivatie alsnog toestaan. 
Het Vlaams zorgkrediet komt in de plaats van de geschrapte loopbaanonderbreking ‘algemeen stelsel’ en 
‘eindeloopbaanstelsel’ en dit met ingang van 2 september 2016. De thematische verloven 
(ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) blijven bestaan. 
Het Besluit van de Vlaamse regering van 26.07.2016 kent een onderbrekingsuitkering toe aan 
personeelsleden die hun arbeidsprestaties onderbreken om: 
- te zorgen voor een kind van 12 jaar of jonger; 
- bijstand te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad; 
- palliatieve zorgen te verlenen; 
- zorg te dragen voor een kind met een handicap; 
- een opleiding te volgen die voldoet aan de vereisten die in het besluit zijn opgesomd. 
  
Het personeelslid ontvang een onderbrekingsuitkering gedurende één van de volgende termijnen: 
- 18 maanden in geval van volledige onderbreking van de arbeidsprestaties; 
- 36 maanden bij onderbreking van de helft van een normale voltijdse arbeidsregeling; 
- 90 maanden bij onderbreking van de voltijdse arbeidsprestaties met 1/5; 
Het personeelslid kan de onderbrekingsuitkering omwille van zorgkrediet voor een periode van minimaal 
3  en maximaal 12 maanden aanvragen, waarbij de aanvraag bestaat uit een geheel aantal maanden. Bij 
palliatieve zorgen kan men een aanvraag indienen voor 1 maand en maximaal 3 maanden. 
  
Art. 267.  Vlaams zorgkrediet  
§1. Met toepassing van artikel 99 van de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985 
worden, naast de personeelsleden die volgens dat artikel expliciet uitgesloten zijn, leidinggevenden om 
redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst uitgesloten van het voordeel van het Vlaamse 
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zorgkrediet, zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning van 
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet; 
De leidinggevende heeft echter wel recht op verlof voor zorgkrediet wanneer hij zijn voltijdse 
arbeidsprestaties met 1/5 onderbreekt. Met leidinggevende functie wordt in dit artikel bedoeld: elke functie 
waarin de titularis hiërarchisch gezag uitoefent over ondergeschikte personeelsleden, met uitzondering van 
de secretaris en de financieel beheerder. 
§2.Het personeelslid dat een beroep wil doen op het Vlaamse zorgkrediet vraagt dit minstens 3 maanden op 
voorhand aan. 
 Volgens de artikelen  86 en 92 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 beslist de secretaris over de 
aanvraag. 
 Met toepassing van artikel 99 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen kan hij: 
 1° het verlof toestaan; 
 2° het verlof weigeren als de aanvraag niet voldoet aan alle voorwaarden die opgelegd worden in het Besluit 
van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning  van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, 
aangevuld met de voorwaarden in art. 268 en art. 268bis van deze rechtspositieregeling; 
 3° de ingangsdatum van het verlof uitstellen tot een maximum van 6 maanden na de datum van de 
oorspronkelijke ingangsdatum redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst; 
 4° de omvang van het verlof beperken tot 20% van een voltijds equivalent om redenen die inherent zijn aan 
de goede werking van de dienst; 
 5° een minimumduur en/of een maximumduur opleggen, binnen de algemene grens van artikel 8 en 9 van 
het Besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor 
zorgkrediet; 
  
§3. De secretaris en de financieel beheerder kunnen het Vlaamse zorgkrediet als gunst aanvragen. 
Als de secretaris zelf het Vlaamse zorgkrediet als gunst aanvraagt, beslist het college. 
In voorkomend geval staat het college, als de secretaris dit aanvraagt, of de secretaris, als de financieel 
beheerder  dit aanvraagt, het Vlaamse zorgkrediet als gunst toe als en voor zover de goede werking van de 
dienst niet wordt verstoord. 
  
Art. 268 bis. Vlaams zorgkrediet en andere afwezigh eden  
§1. Het verlof of de afwezigheid wegens een andere reden dan de afwezigheid wegens Vlaams zorgkrediet 
maakt geen einde aan het Vlaams zorgkrediet. Evenmin wordt het Vlaams zorgkrediet geschorst. 
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen is de cumulatie van het Vlaams zorgkrediet 
met andere afwezigheden niet mogelijk en primeert het toegekende Vlaams zorgkrediet. 
  
§2. Het personeelslid dat met toepassing van art. 268 §2 van deze rechtspositieregeling verlof voor de 
opname van Vlaams zorgkrediet heeft gekregen,  kan vervroegd terugkeren na een opzegtermijn van 2 
maanden, die ingaat vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vraag tot vervroegde terugkeer. In 
situaties van overmacht of wanneer de goede werking van de openbare dienst hierdoor niet wordt 
verstoord,  kan het personeelslid sneller dan 2 maanden terugkeren. De secretaris beoordeelt de 
gegrondheid van de aangevoerde overmacht en/of de impact op de werking van de openbare dienst en 
neemt de beslissing. 
Als de secretaris zelf zijn verlof, verkregen met toepassing van artikel 268 §3 van deze rechtspositieregeling, 
voortijdig wil beëindigen, beslist het college. 
  
Titel VIII. Verloven en afwezigheden  
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen  
  
Art. 229 §2  
Ingevolge de wet houdende economische en budgettaire hervormingen dd. 05.08.1978 wordt het 
personeelslid dat de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt ambtshalve in rust gesteld de eerste dag van de maand 
volgend op die waarin hij, zonder dat hij definitief ongeschikt is bevonden, sedert zijn zestigste 
verjaardag,hetzij door verlof, hetzij door disponibiliteit, hetzij door beide, 365 kalenderdagen afwezigheid 
wegens ziekte telt, of 548 dagen wanneer het een oorlogsvalide betreft. 
De leeftijd voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen wordt opgetrokken van 60 jaar naar 62 jaar in 
2016, 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018. 
  

13. Wijziging personeelsformatie en organogram 

Juridisch kader 
Op grond van artikel 5 van het Vlaamse rechtspositiebesluit van 07.12.2007 worden alle statutaire functies 
en alle bestendige contractuele functies, die beantwoorden aan de mogelijkheden voor contractuele 
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tewerkstelling vermeld in artikel 104 §2,3°, 4° , 5° en 6° van het gemeentedecreet, vastgesteld in de 
personeelsformatie. 

Advies 
De voorliggende wijzigingen in de personeelsformatie en organogram werden ter  advies voorgelegd aan het 
onderhandelingscomité voor vakbonden op 2 juni 2017. 

Motivatie 
1. statutaire/contractuele aanwervingen 
In functie van de vorming van een overeenkomstig aanwervingsbeleid tussen OCMW en gemeente werd 
een onderzoek gedaan en afwegingen gemaakt rond statutaire/contractuele aanwervingen. Binnen het 
OCMW wordt sinds jaren geen statutaire aanwervingen meer gedaan, bij het gemeentebestuur wordt bij het 
vacant komen van een statutaire functie deze opnieuw ingevuld door een statutaire medewerk(st)er. 
 a) financieel: de patronale bijdrage voor een statutair personeelslid is veel hoger in vergelijking met een 
contractueel personeelslid en zal nog stijgen t.e.m. 2021 (zie kader). 
Daarnaast zal het gemeentebestuur in de toekomst verplicht zijn een responsabiliseringsbijdrage te betalen 
wanneer de pensioenlast van de gewezen personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke 
pensioenbijdrage voor datzelfde jaar. Het verschil tussen beiden wordt vermenigvuldigd met een 
responsabiliseringscoëfficiënt (momenteel 50%,  in 2020 een stijging naar 65,32%) en vormt aldus de 
verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. 
Evolutie patronale bijdrage : statutair/contractueel 
  Jaar Statutair contractueel 
  Pensioen rsz   
2017 30,5 % 15,48% 30,95 % 
2018 31 % 15,48% 30,95% 
2019 31 % 15,48% 30,95% 
2020 34 % 15,48% 30,95% 
2021 34 % 15,48% 30,95% 
          
  
b) soepeler tewerkstellingsbeleid zowel voor werkgever als voor werknemer 
Enerzijds wordt het ambtenarenstatuut als rigide ervaren: in de praktijk is het niet eenvoudig om 
maatregelen te nemen ten aanzien van individuele statutaire medewerkers die niet naar behoren 
functioneren. 
Anderzijds blijven medewerkers die geen uitdaging of voldoening meer vinden in hun job vaak toch daaraan 
blijven vasthouden omwille van het ‘veilige/zekere statuut’. 
De contractuele aanstelling geeft de organisatie meer mogelijkheden om soepeler te werven zowel voor 
kortlopende als langdurige tewerkstellingen als voor vervangingen. 
c) is de statutaire aanstelling de enige troef om nieuw personeelsleden aan te trekken bij ons 
gemeentebestuur ? 
Het gemeentebestuur biedt reeds vandaag de volgende voordelen aan haar medewerk(st)ers: 
- gunstig verlofstelsel (35 dagen) 
- gratis hospitalisatieverzekering (uitgebreide module) 
- maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 7,5 (vanaf 01.01.2018 van €8,00) 
- fietsvergoeding 
- volledige terugbetaling van openbaar vervoer indien gebruikt voor woon/werkverkeer 
- tweede pensioenpijler bij OFP-provant voor contractuele personeelsleden met een kloofdichting van 30% 
- vaak tewerkstelling dicht bij huis 
Het college van burgemeester en schepen heeft daarom besloten om de aanwervingen die in de loop van 
2017 dienen te gebeuren contractueel in te vullen. Hiertoe dient de personeelsformatie en –organogram te 
worden aangepast. 
2. uitbreiden van D-functies bij de technische diensten 
Daarnaast werd op op vraag van het college onderzocht of het mogelijk is om op termijn meer E-functies 
uitdovend te maken en te vervangen door functies op D-niveau. Uiteraard zijn aan dit niveau de vereiste 
verantwoordelijkheden/verwachte resultaten gekoppeld. 
Voorstel is om tegen 01.01.2018 per dienst (groendienst, duurzaamheid & milieu, wegen en gebouwen) een 
meer evenredige verhouding uit te werken van aantal medewerkers op E en D-niveau waarbij het aantal 
functies op D-niveau zal worden uitgebreid. Bij het openvallen van een D of E-functie (wegens pensionering, 
vrijwillig ontslag, ……) zal een functie op D-niveau worden vacant verklaard indien beschikbaar in de 
personeelsformatie. Op deze manier zullen er meer kansen worden gecreëerd voor de medewerkers op E-
niveau om door te stromen naar niveau D. Daar er in de loop van 2017 nog een aantal medewerkers van de 
technische diensten uit dienst gaan wordt voor 2017 reeds de noodzakelijke aanpassingen aan de 
personeelsformatie voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. In 
functie van de vorming van een overeenkomstig aanwervingsbeleid tussen OCMW en gemeente werd een 
onderzoek gedaan en afwegingen gemaakt rond statutaire/contractuele aanwervingen. 
Enerzijds stapt de gemeente, net als het OCMW, af van statutaire aanstellingen. Anderzijds wil de gemeente 
maatregelen nemen die de kloof tussen contractuele medewerkers en statutaire medewerkers stelselmatig 
wegwerkt. Hoewel de intentie van de wetgever anders is, willen wij binnen onze organisatie het statuut ten 
persoonlijke titel behouden. Dit wil zeggen dat een statutaire medewerker niet geremd mag worden indien hij 
of zij wil deelnemen, via aanwerving, bevordering of interne personeelsmobiliteit, aan een functie die op 
contractuele basis wordt opengesteld. 
De statutaire aanstelling blijft behouden, ook al werd deze functie contractueel open verklaard. Dit geeft 
meer groeikansen, zonder belemmering, binnen een veranderende organisatie. 
Daartegenover staat o.a. dat de wijziging van de personeelsformatie, voorziet dat één contractuele E-functie 
niet meer ingevuld zal worden, maar vacant verklaard zal worden als contractuele D-functie. 
Tegen het einde van dit jaar willen wij de oefening gemaakt hebben, waarbij een meer evenredige 
verhouding bestaat tussen het aantal E-niveaus en D-niveaus. 
Het innemen van een functie op D-niveau wil uiteraard zeggen dat er ook bijkomende verantwoordelijkheden 
worden opgenomen. 
Er is een gunstig advies op 2 juni 2017 van de onderhandelingscomité van vakbonden. 
  
Tijdens de bespreking komen raadsleden P. Van Assche, S. Deckers en E. Peeters tussen. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van personeelsformatie en organogram van de gemeente 
Brecht waarbij volgende aanpassingen worden doorgevoerd : 
Volgende statutaire functies worden gewijzigd in contractuele functie indien momenteel vacant. De andere 
statutaire functies die nog zijn ingenomen worden uitdovend geplaatst en vervangen door een contractuele 
functie: 
  
Huidige toestand    Nieuwe toestand  
1 VE financieel beheerder-
statutair 

  1 VE financieel beheerder - 
contractueel 

1 VE adm mw 
grondgebiedszaken (C1-3) 
statutair 

  1 VE adm mw 
grondgebiedszaken (C1-3) 
contractueel 

0.5 arb-schoonmaak (E1-3) 
statutair 

Wordt uitdovend geplaatst 0.5 VE arb-schoonmaak (E1-3)-
contractueel 

1 VE gesch.arb. wegen (D1-3) 
-statutair 

  1 VE gesch.arb.wegen (D1-3) - 
contractueel 

1 VE gesch arb.gebouwen (D1-3) 
statutair 

Wordt uitdovend geplaatst 1 VE gesch.arb.gebouwen(D1-
3) – contractueel 

1 VE arbeider-wegen(E1-3) 
- contractueel 

Wordt extra uitdovend geplaatst 1 VE gesch arb-wegen(D1-3) 
-contractueel 

  

14. Openverklaring van 1 VE functie van financieel beheerder + vaststelling functiebeschrijving 
en examenprogramma 

Juridisch kader 
Titel III van het gemeentedecreet. 
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

Historiek 
In de gemeenteraad van 13 april 2017 is de beheersovereenkomst over de samenwerking inzake het 
gelijktijdig uitoefenen van de ambten van financieel beheerder van het OCMW met bijkomende opdracht aan 
de gemeente opgezegd en gaat over tot de aanwerving van een eigen financieel beheerder. 
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Advies 
In het onderhandelingscomité van 21 april 2017 wordt aan de functiebeschrijving en examenprogramma 
voor financieel beheerder gunstig advies verleend. 

Motivatie 
De gemeenteraad verklaart de betrekking open en stelt de procedure vast binnen de bepalingen van de 
rechtspositieregeling. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. De 
gemeenteraad verklaart de betrekking open en stelt de procedure vast binnen de bepalingen van de 
rechtspositieregeling.  In het onderhandelingscomité van 21 april 2017 wordt aan de functiebeschrijving en 
examenprogramma voor financieel beheerder gunstig advies verleend. De uiterste datum voor het indienen 
van de kandidaturen wordt vastgesteld op vrijdag 5 juli 2017 om 12.00 uur 's middags. Op deze datum 
leveren de kandidaten het bewijs dat ze voldoen aan de aanwervings- en toelatingsvoorwaarden. Indien er 
meer dan 30 geldige kandidaturen worden aanvaard wordt de selectie voorafgegaan door een preselectie. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
Eén voltijdse functie van contractueel financieel beheerder wordt vacant verklaard en te begeven via een 
algemene aanwervings- en bevorderingsprocedure met aanleg van een werfreserve van één jaar. 
De wervingsprocedure wordt opgestart met een passende bekendmaking via de website, eigen 
informatieblad, nieuwsbrief VVSG en minstens één perskanaal, aangevuld met interne mailing/intranet. De 
uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op vrijdag 5 juli 2017 om 12.00 uur 
's middags. Op deze datum leveren de kandidaten het bewijs dat ze voldoen aan de aanwervings- en 
toelatingsvoorwaarden. Indien er meer dan 30 geldige kandidaturen worden aanvaard wordt de selectie 
voorafgegaan door een preselectie.  
 
Artikel 2  
Goedkeuring wordt verleend aan de functiebeschrijving van de financieel beheerder. 
Functiebeschrijving  
Functiefamilie: Leidinggevend expert / decretale graad 
Niveau:  Expert/beleid Aard: leidinggevend 
Functionele loopbaan  -         
Functies:  Financieel beheerder gemeente 
 Doelstelling van de functie 
 Het ambt van financieel beheerder wordt geregeld door hoofdstuk V, afdeling II, onderafdeling III van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 Plaats in de organisatie 
 Overeenkomstig artikel 93 van het gemeentedecreet staat de financieel beheerder, onder functionele leiding 
van de secretaris in voor: 
-       Het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het 
meerjarenplan (en van de jaarlijkse herziening ervan), het voorontwerp van de financiële nota van het 
jaarlijks budget & budgetwijzigingen en het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen 
-       Het voeren en afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekeningen en 
de geconsolideerde jaarrekening 
-       Het verzorgen van de financiële analyse en financiële beleidsadvisering 
-       Het thesauriebeheer. 
-       Je rapporteert aan de secretaris 
  
Overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet staat de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid 
in voor: 
 -       De voorgaande krediet- en wetmatigheidscontrole (visum) van de beslissingen van de gemeente met 
budgettaire en financiële impact en de rapportering hierover. 
-       Debiteurenbeheer met in het bijzonder de invordering van ontvangsten. 
-       Het vrijwaren van de rechten van de stad: beslaglegging, stuiten van verjaring, vestigen hypotheken,… 
-       Rapportering over de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole en de evolutie 
van de budgetten. 
-       Je rapporteert aan het college. 
De financieel beheerder geeft leiding aan de medewerkers van de financiële dienst. 
De financieel beheerder is lid van het managementteam. 
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FunctieFunctieFunctieFunctie----inhoudinhoudinhoudinhoud    

1.1.1.1.                Aansturen van het financieel management van de organisatie en instaan voor een correcte implementatie ervanAansturen van het financieel management van de organisatie en instaan voor een correcte implementatie ervanAansturen van het financieel management van de organisatie en instaan voor een correcte implementatie ervanAansturen van het financieel management van de organisatie en instaan voor een correcte implementatie ervan    

-       Je ondersteunt de secretaris en het schepencollege bij het definiëren van het financieel beleid 
(beleidsvoorbereiding) en zorgt voor een correcte implementatie ervan in overleg met het managementteam 
(beleidsuitvoering). 
-       Je volgt de wetgeving op en past indien nodig de financiële procedures aan na overleg met het 
managementteam. 
-       Je staat in voor het thesauriebeheer, het schuldbeheer, het debiteurenbeheer (in volle 
onafhankelijkheid) en het crediteurenbeheer. 
-       Je maakt kostprijsberekeningen en –analyses. 
-       Je verricht de uitgaven die door de secretaris betaalbaar zijn gesteld (tweede handtekening). 
-       Je maakt samenwerkingsakkoorden met financiële instellingen en je onderhoudt regelmatige contacten 
met de banken. 
-       Je bouwt een uitgebalanceerde beleggings- en kredietportefeuille uit. 
-       Je adviseert de beleidsorganen en het managementteam op financieel vlak. Je toont hen de gevolgen 
van beslissingen op financieel vlak aan (zowel korte als lange termijn) en je formuleert eventueel alternatieve 
voorstellen. 
-       Je volgt investeringsdossiers op. 
-       Je voert de boekhouding en sluit deze af. Je stelt de inventaris, de jaarrekening en de geconsolideerde 
jaarrekening op. 
-       Je volgt interne kredietaanpassingen op. 
-       Je verleent advies bij de geplande beslissing van de secretaris om bepaalde ambtenaren te belasten 
met het ter beschikking stellen van een provisie en/of de inning van de geringe dagontvangsten. 
-       Je vertaalt de strategische doelstellingen en acties uit de beleidsnota in een financiële nota, zowel voor 
de meerjarenplanning als het budget. 
-       Je bereidt de financiële nota van het meerjarenplan voor. 
-       Je stelt, in overleg met het managementteam, het voorontwerp van financiële nota van het 
meerjarenplan (en de herzieningen ervan) op, alsook het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijks 
budget, de budgetwijzigingen en de interne kredietaanpassingen. 
-       Je maakt het financiële luik van het jaarlijks budget op. 
-       Je stuurt het proces van de opmaak van de financiële nota van het budget en je ondersteunt de 
diensthoofden bij de opmaak van hun financiële nota. 
-       Je speelt een centrale rol bij het samenbrengen en afstemmen van de financiële nota’s van de 
beleidsplannen, je maakt simulaties. 
-       Je werkt, in overleg met de financieel beheerder van het OCMW, een werking uit die voor beide lokale 
besturen gelijklopend is. 
  

2.2.2.2.                Ondersteuning bieden bij de beleidsvoorbereiding, Ondersteuning bieden bij de beleidsvoorbereiding, Ondersteuning bieden bij de beleidsvoorbereiding, Ondersteuning bieden bij de beleidsvoorbereiding, ----    uitvoeringuitvoeringuitvoeringuitvoering        en en en en ––––evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie    

 -       Je bereidt samen met het managementteam de afsprakennota, tussen het college en het 
managementteam, voor. 
-       Samen met het managementteam stel je een voorstel van strategische nota en meerjarenplanning op, 
voorontwerpen van organogram, personeelsformatie,… 
-       Je participeert actief aan vergaderingen van het managementteam en verschaft de leden van het 
managementteam alle informatie die nodig of bruikbaar is voor het managen van hun afdeling of dienst. 
-       Je communiceert beslissingen van het bestuur, en dan vooral de financiële aspecten, aan de 
medewerkers om de uitvoering ervan te verzekeren. 
-       Je treedt in overleg met de financieel beheerder van het OCMW om een gezamenlijke visie uit te 
werken. 
  

    3.3.3.3.                Instaan voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en voor het opmaken van de jaarrekeningInstaan voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en voor het opmaken van de jaarrekeningInstaan voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en voor het opmaken van de jaarrekeningInstaan voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en voor het opmaken van de jaarrekening    

 -       Je zorgt voor een correcte implementatie van de regels en procedures voor de boekhouding. 
-       Je voert de eindcontroles van de maand- en kwartaalafsluitingen en van de jaarrekeningen. Je 
rapporteert hierover naar de verschillende stakeholders binnen de organisatie. 
-       Je stelt een inventaris op: vorderingen, schulden, verplichtingen, bezittingen, patrimoniumbeheer,… 
-       Je maakt de jaarrekening en de bijhorende financiële toelichtingsnota op. 
-       Je leeft de diverse fiscale verplichtingen na. 
-       Je werkt, in overleg met de financieel beheerder van het OCMW, een werking uit die gelijklopend is in 
beide organisaties. 
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4.4.4.4.                Coördineren in volle onafhankelijkheid van het subsidiemanagement en het debiteurenbeheerCoördineren in volle onafhankelijkheid van het subsidiemanagement en het debiteurenbeheerCoördineren in volle onafhankelijkheid van het subsidiemanagement en het debiteurenbeheerCoördineren in volle onafhankelijkheid van het subsidiemanagement en het debiteurenbeheer    

-       Je organiseert een adequaat proces voor de inning van niet-fiscale vorderingen tot de complete 
afhandeling. 
-       Je bepaalt actief mee de meest effectieve, efficiënte en klantgerichte inningmethoden. 
-       Je behandelt en volgt de complexe debiteurendossiers op. 
-       Je adviseert, controleert en volgt subsidiedossiers op om bijkomende werkingsmiddelen te verwerven. 
-       Je treedt op als juridisch vertegenwoordiger van het bestuur in rechte in financiële zaken. 
-       Je schrijft dwangbevelen uit, je volgt betekeningen op en je volgt de dossiers op waar de organisatie 
optreedt als eiser. 
-       Je verricht alle handelingen tot stuiting van verjaring en verval, je gaat over tot beslaglegging, je vordert 
de inschrijving, herinschrijving, vernieuwing, doorhaling of rangafstand van elke titel die daarvoor vatbaar is 
op het hypotheekkantoor. 
-       Je deelt achterstallen, en elk feit dat de rechten van de eigen organisatie schaadt, mee. 
-       Je doet aangiftes in het kader van falingen en collectieve schuldenregelingen en je geeft kwijting. 
  

5.5.5.5.                Analyseren van data, gegeAnalyseren van data, gegeAnalyseren van data, gegeAnalyseren van data, gegevens en informatie en het opstellen van rapportenvens en informatie en het opstellen van rapportenvens en informatie en het opstellen van rapportenvens en informatie en het opstellen van rapporten    

-       Je voert de decretaal voorziene rapportagetaken uit. 
-       Je rapporteert, op gepaste wijze en in volle onafhankelijkheid, aan de beleidsorganen en aan de 
secretaris over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de evolutie van de budgetten, de 
beheerscontrole,… 
-       Je geeft jaarlijks toelichting bij de jaarrekening aan de beleidsorganen en aan het managementteam. 
-       Je maakt financiële analyses en ad hoc rapporteringen op ter ondersteuning van belangrijke 
bestuursbeslissingen over dossiers als opstart van nieuwe dienstverlening, reorganisaties, nieuwe 
investeringsdossiers,… 
-       Je verzamelt financiële benchmarkgegevens in overleg met het managementteam. 
-       Je bouwt, in overleg met het managementteam, de brug tussen de beleidsplanning en de 
beleidsevaluatie (monitoring) en je rapporteert over de beheerscontrole om er over te waken dat er niet 
wordt afgeweken van de strategie en dat de financiële doelstellingen gerealiseerd worden. 
-       Je waakt steeds over de koppeling tussen de beleidsnota en de financiële nota. 
-       Je adviseert de bestuursorganen en het managementteam bij beslissingen die grote financiële 
gevolgen hebben. 
-       Je vertaalt complexe financiële informatie en communiceert naar diverse interne actoren: bestuur, 
managementteam, medewerkers,… 
-       Je rapporteert regelmatig over de uitvoering van de taak van voorafgaande controle van wettigheid en 
regelmatigheid (visum). 
-       Je werkt, in overleg met de financieel beheerder van het OCMW, een werkwijze uit die voor beide 
organisaties gelijklopend is. 
  

    6.6.6.6.                Een strategische rol spelen bij het opzetten van systemen van interne controle (met inbegrip van het visum)Een strategische rol spelen bij het opzetten van systemen van interne controle (met inbegrip van het visum)Een strategische rol spelen bij het opzetten van systemen van interne controle (met inbegrip van het visum)Een strategische rol spelen bij het opzetten van systemen van interne controle (met inbegrip van het visum)    

 -       Je zet samen met de secretaris en het managementteam de financiële interne controlemechanismen 
op. 
-       Je oefent preventief een aantal beheerscontroletaken uit zoals het vastleggen van subsidiedossiers. 
-       Je staat, samen met het managementteam, in voor de bescherming van de activa van de organisatie 
door het opmaken van een jaarlijkse inventaris van bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van 
de organisatie. 
-       Je voert zowel operationele als strategische financiële risicoanalyses en –inschattingen uit en 
communiceert hier ook over. 
-       Visum: je staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorgaande krediet- en wetmatigheidscontrole 
(financiële en juridische verantwoordelijkheid) van de beslissingen van het bestuur om zo de conformiteit van 
de genomen beslissingen te verzekeren aan alle toepasselijke regelgeving (decreet, overheidsopdrachten, 
sociale wetgeving, burgerlijk recht, rechtspositieregeling,…) en aan het budgettair overeengekomen kader. 
-       Je begeleidt financiële procedures en anticipeert proactief op oplossingen. 
-       Je volgt alle mogelijke wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op om de wettelijkheid en regelmatigheid 
te kunnen beoordelen. 
-       Je begeleidt, na de invoering van budgethouderschap, de financiële uitvoering ervan, je coördineert en 
ondersteunt budgethouders door coaching en kennisdeling. 
-       In overleg met het managementteam voer je veranderingstrajecten in die gestart worden vanuit 
financiële analyses en rapporteringen.  
-       Je werkt, in overleg met de financieel beheerder van het OCMW, een werkwijze uit die voor beide 
organisaties gelijklopend is. 
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7.7.7.7.                Leidinggeven aan de dienst financiënLeidinggeven aan de dienst financiënLeidinggeven aan de dienst financiënLeidinggeven aan de dienst financiën    

 -       Je past het personeelsbeleid toe binnen de dienst en je staat in voor een correcte toepassing van de 
instrumenten voor personeelsbeleid. 
-       Je werkt samen met het managementteam aan een geschikte organisatiecultuur, je promoot de 
waarden van de organisatie en je vervult een voorbeeldfunctie. 
-       Je ziet toe op de naleving van de interne procedures en afspraken. 
-       Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de planning, de voortgang van de 
werkzaamheden en de resultaten van de diensten; 
-       Je brengt teamwork tot stand en zorgt voor samenhang en organiseert teamvergaderingen; 
-       Je coacht en begeleidt de medewerkers van de financiële dienst bij het behalen van de doelstellingen. 
-       Je begeleidt en ondersteunt de medewerkers van de financiële dienst bij veranderingstrajecten en 
waakt over het behalen van doelstellingen in deze trajecten. 
  

    8. Je staat in voor een goede interne communicatie en je onderhoudt externe contacten8. Je staat in voor een goede interne communicatie en je onderhoudt externe contacten8. Je staat in voor een goede interne communicatie en je onderhoudt externe contacten8. Je staat in voor een goede interne communicatie en je onderhoudt externe contacten    

Interne communicatie 
-       Je staat in voor een goede communicatie binnen je eigen dienst enerzijds en tussen jouw dienst en 
andere diensten/afdelingen anderzijds. 
-       Je bevordert informatiedoorstroming en –uitwisseling. 
-       Je helpt conflicten oplossen. 
-       Je toetst bepaalde voorstellen op voorhand binnen het managementteam. 
-       Je organiseert intern overleg en neemt er aan deel. 
-       Je onderhoudt goede contacten met de financiële dienst van het OCMW 
-       Je werkt aan een goede informatiedoorstroming naar de financieel beheerder van het OCMW. 
  
Externe contacten, samenwerking en verzelfstandiging 
-       Je onderhoudt contacten met de toezichthoudende overheid: verlenen van informatie en vragen van 
advies. 
-       Je staat burgers te woord en je helpt hen, daar waar nodig, problemen op te lossen die niet kunnen 
opgelost worden door medewerkers van de dienst. 
-       Je onderhoudt contacten met financiële- en verzekeringsinstellingen. 
-       Je contacteert deurwaarders in verband met dwanginvorderingen. 
-       Je wisselt ervaringen uit met collega’s (ook binnen beroepsverenigingen) van andere besturen om 
zaken op elkaar af te stemmen. 
-       Je overleg met collega-financieel beheerders. 
-       Je bouwt een samenwerking op met het OCMW. 
-       Je onderhoudt contacten met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om de samenwerking te 
bevorderen en de belangen van de eigen organisatie te behartigen. 
 

FunctieFunctieFunctieFunctie----profiel profiel profiel profiel     

Vakspecifieke/Cognitieve competenties :Vakspecifieke/Cognitieve competenties :Vakspecifieke/Cognitieve competenties :Vakspecifieke/Cognitieve competenties :    

•  Probleemoplossend vermogen:  
Herkent en analyseert mogelijke problemen en is in staat op basis van beschikbare informatie mogelijke 
oorzaken te onderzoeken, creatieve oplossingen voor te stellen en beslissingen te nemen 

• Niveau: geavanceerd: ontwikkelt diverse oplossingsmogelijkheden 
Gedragsindicatoren: 
-           Stimuleert de medewerker in het melden van problemen 
-           Wint bijkomende informatie in bij mogelijke betrokkenen omtrent de aard en 
            de ernst van het probleem 
-           Definieert op juiste wijze het probleem 
-           Zoekt naar verschillende oplossingen en weegt voor- en nadelen af 
-           Neemt een realistisch besluit op basis van de beschikbare informatie 
  

• Informatieverwerking:  
Beheert de informatiestroom, heeft de bekwaamheid om gegevens te herkennen, te verzamelen en te 
organiseren voor gemeenschappelijk gebruik. 

• Niveau: geavanceerd: maakt gebruik van verschillende systemen of werkwijzen om gegevens te 
verzamelen. 

  
 
 



25 

• Vakkennis en vakspecifieke vaardigheden  
Beschikt over de kennis en het inzicht die eigen is aan de specifieke functie. Is bekwaam én bereid om op 
basis van kennis/ervaring uit te voeren taken tot goede resultaten te brengen. 

• Niveau: geavanceerd: heeft een ruime kennis op diverse domeinen van het vakgebied en verricht de 
werkzaamheden zorgvuldig en nauwkeurig. 

-       Je hebt inzicht in de nieuwe gemeentewet/gemeentedecreet en in het administratief recht van 
toepassing op lokale besturen inzake financiën, overheidsopdrachten,…. 
-       Je beheerst de wetgeving inzake BBC en kan deze toepassen in de praktijk. 
-       Je hebt een basiskennis van andere wet- en regelgeving, bepalend voor de werking en organisatie van 
een lokaal bestuur. 
-       Je hebt een grondig inzicht in financieel management en in boekhouding. 
-       Je kan goed gebruik maken van courante toepassingssoftware. 
Je hebt inzicht in: 
-       De werking van een lokaal bestuur. 
-       Administratieve organisatie en interne controle, vooral wat betreft de financiële processen en financiële 
stromen in de organisatie. 
-       Politieke besluitvormingsprocessen, politieke verhoudingen. 
-       Beginselen, methodieken en technieken inzake management en beleidsvoorbereiding, -voering en –
rapportering. 
  

Persoonlijke competenties :Persoonlijke competenties :Persoonlijke competenties :Persoonlijke competenties :    

  
• Integriteit/eerlijkheid  

Behandelt iedereen op een gelijkwaardige manier, respectvol, 
onbevooroordeeld, binnen de gemaakte afspraken en het wettelijk kader. 

• Niveau: expert: bewaakt de persoonlijke integriteit en die van de organisatie 
                  Gedragsindicatoren: 
-     evalueert de MW op gelijke en eerlijke wijze 
-     waakt over de toepassing van de deontologische code en over gemaakte afspraken van het 
gemeentepersoneel 
-     past de bestaande reglementen op een consequente manier toe en 
      motiveert de beslissing 
  

• Verantwoordelijkheidszin;  
Neemt permanent plichtsbewust de taken en afspraken op met als doel het   behalen van het beoogde 
resultaat. Neemt de verantwoordelijkheid op voor eigen daden en gemaakte afspraken. 

• Niveau:geavanceerd: stelt acties naar het voorkomen en oplossen van fouten 
       Gedragsindicatoren: 
-    houdt permanent toezicht op de uitvoering, bijsturing en voltooiing van de eigen taken en van de 
diensthoofden 
-    zorgt voor de goede werking van het managementteam door kritische beoordeling van prestaties van 
zichzelf en team 
-    leidt zelfstandig & creatief  complexe projecten 
-    neemt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten, dekt deze niet toe en stelt acties naar het oplossen 
ervan. 
  

• Stressbestendigheid;  
Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken,  
sociale druk, of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises. 

• Niveau: goed: blijft rustig en zakelijk reageren bij het vervullen van verschillende taken onder 
tijdsdruk 

  
• Flexibiliteit ; 

Accepteert de veranderingen binnen de jobvereisten, werkschema’s  of  
werkomgeving en past zich vlot aan. 

• Niveau: goed: aanvaardt veranderingen als eigen aan de functie 
   

• Nauwkeurigheid;  
Voert werkzaamheden nauwkeurig (o.a. zonder fouten) uit. Verwerkt gegevens en/of verrichten van 
handelingen met een grote mate van nauwkeurigheid 

• Niveau: goed: werkt nauwkeurig en controleert systematisch 
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• Organisatievermogen (Plannen en organiseren);  

Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en geeft benodigde tijd, activiteiten en middelen aan om 
bepaalde doelen te bereiken. 

• Niveau: expert: maakt gebruik van systemen/procedures om de voortgang te bewaken 
Gedragsindicatoren:         
-    Bepaalt de doelstellingen met het Bestuur en/of team 
-    Stelt het actieplan op, lijst de nodige middelen, medewerkers en tijd op, en bouwt meetindicatoren in 
-    Communiceert het actieplan naar de medewerkers en/of Bestuur 
-    Geeft concrete instructies aan de juiste medewerker en voorziet de nodige middelen 
-    Meet de resultaten op basis van overleg met de medewerker/derden en stuurt het actieplan bij; 
  

• Zelfstandigheid ; 
Denkt en werkt zelf, met minimale ondersteuning van anderen waarbij goede resultaten worden behaald. 

• Niveau: goed: werkt zelfstandig, vraagt begeleiding in nieuwe situaties 
  

• Initiatief;  
Signaleert kansen en handelt ernaar. Wacht niet af. Oefent actief invloed uit op de gebeurtenissen. 

• Niveau: expert: onderneemt steeds pro-actief actie in situatie. 
  

• Creativiteit;  
Bekijkt een probleem vanuit verschillende gezichtshoeken. Heeft de bekwaamheid om iets nieuws te 
creëren. Gebruikt nieuwe methodes of  
processen om oplossingen te bekomen. 

• Niveau: goed: brengt vernieuwingen aan en maakt daartoe gebruik van geboden kansen 
  
  

Relatie met Anderen/Communicatie :Relatie met Anderen/Communicatie :Relatie met Anderen/Communicatie :Relatie met Anderen/Communicatie :    

  
• Klantgerichtheid  

Stelt de behoeften van de klant centraal en speelt hier op een vriendelijke en beleefde manier in, binnen de 
mogelijkheden van de gemeente. 

• Niveau: goed: handelt en communiceert om aan de noden van de klanten te voldoen 
Gedragsindicatoren: 
-    toont een grote luisterbereidheid en komt zo snel tot een juiste analyse van de vraag 
-    deelt op een tactvolle en diplomatische wijze zijn/haar besluiten en argumenten mee 
-    doet voorstellen naar het verbeteren van de dienstverlening 
-    zoekt actief naar de wensen en behoeften van klanten. 
  

• Communicatie;  
Geeft correcte informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier, aangepast aan de doelgroep en gebruikt 
hiervoor de passende kanalen.  
Staat open voor vragen en signalen van anderen.  

• Niveau: goed: weet op een effectieve wijze ideeën en feiten weer te geven 
Gedragsindicatoren: 
-    organiseert regelmatig overleg met de diensthoofden op basis van duidelijke afspraken 
-    ontwikkelt een communicatiestrategie binnen de beschikbare kanalen 
-    rapporteert relevante informatie aan de besturen en andere betrokkenen 
-    waakt over de effectiviteit van de communicatie op basis van verkregen feedback 
-    maakt conflicten, problemen en spanningen bespreekbaar. 
  

• Relationele vaardigheden ; 
Benadert anderen op een passende manier. Gaat positief om met anderen en toont begrip. 

• Niveau: geavanceerd: blijft hoffelijk en positief omgaan ook in situaties van tegenstelling. 
  

• Empathie;  
Kan zich inleven in de gevoelens en de gedachtegang van anderen. Weet verbale en non-verbale signalen 
waar te nemen en te begrijpen.  

• Niveau: goed: erkent en begrijpt verbale en non-verbale signalen 
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Met betrekking tot Omgeving/Samenwerken/LeidinggevenMet betrekking tot Omgeving/Samenwerken/LeidinggevenMet betrekking tot Omgeving/Samenwerken/LeidinggevenMet betrekking tot Omgeving/Samenwerken/Leidinggeven    

  
• Teamwerk  

Werkt de taken in groepsverband effectief af. Werkt samen met anderen om gemeenschappelijke 
doelstellingen te bereiken. 

• Niveau: geavanceerd: bevordert actief de samenwerking met anderen 
  

• Organisatiebetrokkenheid/loyaliteit  
Brengt het eigen gedrag in lijn met de behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie. 

• Niveau: geavanceerd: praat over “wij” in plaats van over “zij” als het over de eigen organisatie gaat 
  

• Organisatiesensitiviteit  
Begrijpt de formele en informele structuren binnen een organisatie, en de capaciteit om effectief te werken 
binnen dat kader. 

• Niveau: geavanceerd: heeft een duidelijk besef van informele en formele structuren en weet er mee 
om te gaan 

  
• Visie (vooruitziendheid)  

Denkt na over en anticipeert op het komend verloop van taken, projecten en toekomstige ontwikkelingen en 
formuleert op basis hiervan 
 beleidsvoorstellen op eigen werkterreinen 

• Niveau: geavanceerd: legt een verband tussen externe ontwikkelingen en de visie 
Gedragsindicatoren: 
-    Informeert zich met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen 
-    Verzamelt cijfers en gegevens en interpreteert deze 
-    Verkent het werkveld en zoekt naar een draagvlak; 
-    Formuleert beleidsvoorstellen aan managementteam, secretaris en  Bestuur 
  

• Leiderschap  
Ondersteunt de medewerker in zijn persoonlijke ontwikkeling, geeft richting en sturing zowel op individueel 
vlak als op groepsniveau, om het beoogde doel binnen de dienst / organisatie te bereiken 

• Niveau: expert: inspireert het individu, zowel als team om het beoogde doel binnen de 
dienst/organisatie te bereiken 

Gedragsindicatoren: 
-    Schat de capaciteiten van de medewerker juist in en zet hem/haar op de juiste plaats in 
-    Schat de capaciteiten van de medewerker juist in en plant acties om deze verder te ontwikkelen 
-    Geeft regelmatig feedback aan medewerkers 
  
 Objectieve vereisten  
 Diploma in overeenstemming met de bijzondere aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden; 
 1.    Nodige middelen bij de functievervulling  

•  Goed werkend materiaal 
• Over voldoende personeel en financiële middelen beschikken 

  
Artikel 3  
Voor wat de selectie betreft gelden de volgende bepalingen: 

•  de selectie wordt uitgevoerd op basis van de selectiecriteria en -technieken afgestemd op de 
functiebeschrijving voor deze functie. 

•  de selectie bestaat uit drie delen, met name: 
a. schriftelijke proef (60 punten) 
� toetsing van de kennis en inzicht in de wetgeving vermeld in de functiebeschrijving, de gemeentelijke 

organisatie, de interne procedures en rapportering alsook de technieken van beleidsvoorbereiding 
en rapportering. Deze proef kan deels of geheel verwerkt worden in het luik cases. 

� een gevalstudie en/of meerdere cases met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden 
met het werkgebied van de dienst en de eigen bevoegdheden, en waarover de gegevens tijdens het 
examen aan de kandidaat worden bezorgd. In dit onderdeel worden de competenties getoetst, 
vereist voor de functie op basis van de resultaatsgebieden in de functiebeschrijving en het 
competentieprofiel. 

       b. mondelinge proef (40 punten) 
�  competentiegericht interview waarin de competenties getoetst worden die vereist zijn voor de 

functie en waarin gepeild wordt naar de motivatie en interesse voor het werkterrein. 
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Om te slagen moet de kandidaat in beide onderdelen minstens de helft van de punten behalen en in totaal 
60%. 
       c. Psychotechnische proeven 
          Kandidaten die geslaagd zijn in het aanwervings- en bevorderingsexamen worden in volgorde van de 
rangschikking o.b.v. de behaalde eindresultaten van het examen onderworpen aan psychotechnische 
proeven m.b.t. de management- en leiderschapscapaciteiten voor het niveau van deze functie. Indien dit 
resulteert in een 'niet geschikt voor de functie' wordt de volgende kandidaat in rang opgeroepen tot een 
kandidaat 'geschikt voor de functie' wordt bevonden. 
Indien er voor de functie van financieel beheerder meer dan 30 kandidaten worden aanvaard, wordt de 
selectie voorafgegaan door een preselectie. 
De inhoud van de preselectie wordt als volgt vastgesteld: 

• een schriftelijke functierelevantie proef waarin de competenties van de kandidaten worden getoetst 
aan de hand van de functiebeschrijving en het functieprofiel voor de functie van financieel beheerder 
met als doel een beknopt onderzoek te voeren of de kandidaten over voldoende inhoudelijke, 
organisatorische en communicatieve vaardigheden en leidinggevende aanleg beschikken om de 
functie van financieel beheerder in te vullen; 

• de preselectie wordt beschouwd als geschiktheidsproef waarbij kandidaten worden beoordeeld als 
geschikt of ongeschikt; 

• de selectiecommissie voor de preselectie is dezelfde als deze voor de verdere selectieprocedure. 
  
 Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere opvolging van het 
aanwervingsdossier. 
  
  

15. Gedwongen sluiting café De Kroon - Dorpsstraat 54 

Juridisch kader 
De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 133 tot en met 135; 
De Wet van 24 februari 1921, inzonderheid artikel 9bis; 

Historiek 
De Lokale Politie Voorkempen heeft op datum van 9 mei 2017 een bestuurlijk verslag afgeleverd, waaruit 
bleek dat ingevolge een politionele controle op vrijdag 05 mei 2017 in café De Kroon, gestaan en gelegen te 
2960 Brecht, aan de Dorpsstraat 54, hoeveelheden cocaïne aangetroffen werden; 
In het kader van de hoorplicht  werden de zaakvoerders van café De Kroon, met name de heer Daniel 
Vanhoegaerden en Maria Dubois, op 10 mei 2017 schriftelijk en per drager uitgenodigd voor een hoorzitting 
op 12 mei 2017 om 09.30u op het kabinet van de burgemeester; 

Motivatie 
Vernoemde personen zijn verschenen op de hoorzitting, waarvan proces-verbaal werd opgesteld 12 mei 
2017; 
Het verder uitbaten van de café brengt de openbare orde en de volksgezondheid  in ernstige mate in het 
gedrang; 
Om de openbare orde en de volksgezondheid te vrijwaren is het noodzakelijk om een sluiting voor een 
bepaalde termijn op te leggen. 
De sluiting dient opgelegd te worden voor een periode van 3 maanden, ingaande op 19 mei 2017 om 00.00 
uur om te eindigen op 19 augustus om 24.00 uur; 
De sluitingsmaatregel werd bevestigd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 mei 
2017. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Raadslid P. Van Assche komt tussen tijdens de bespreking. 

Besluit 

 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van het besluit van de burgemeester van 16 mei 2017 houdende maatregelen tav café 
De Kroon, gelegen te 2960 Brecht, Dorpsstraat 54 in toepassing van artikel 9bis van de wet van 24 februari 
1921 en van de artikelen 133 tot en met 135 van de Nieuwe Gemeentewet (tijdelijke sluiting van 3 
maanden). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst integrale veiligheid. 
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16. Dading - Gemeente Brecht - Monument in Ontwikke ling BVBA - Kleipikkersmuseum 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 1 Algemeen Bestuur 
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor Brecht, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich 
inzetten om voortdurend de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen. 
Actieplan: Overig beleid algemeen bestuur 
Actie: Erelonen en procedurekosten 
Budgetcode: Dading Kleipikkersmuseum - 67.000 euro 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet, artikel 43, 19° het aangaan van dadingen 

Historiek 
De gemeente Brecht sloot op 17 januari 2000 een ereloonovereenkomst af voor de oprichting van een 
kleipikkersmuseum te Brecht, Dorpsstraat / Houtstraat. 
Op 12 oktober 2000 werd door de gemeenteraad een bijakte goedgekeurd waardoor de overeenkomst werd 
uitgebreid met de studie voor de inrichting van het Kleipikkersmuseum. De opdracht betrof naast de bouw 
van een passende constructie tevens de inrichting als museum zowel inhoudelijk als museaal. Hiertoe werd 
een honorarium aangepast en verhoogd tot 15% van de totale kostprijs. 
De gemeente Brecht heeft op 25 maart 2015 de opdachtnemer in kennis gesteld van het feit dat het project 
niet zou worden verdergezet. 
De opdrachtnemer heeft op 22 november 2016 een ingebrekestelling verstuurd waarbij een ereloon werd 
gevraagd van 322.591,24 euro. 
De raadsman van de gemeente Brecht heeft op 30 januari 2017 in een officiële brief deze aanspraken van 
de opdrachtnemer betwist. 
Hierop werden onderhandelingen opgestart tussen de gemeente Brecht en de opdrachtnemer. 
  

Motivatie 
Aan de gemeenteraad wordt thans voorgesteld om een dading af te sluiten als definitieve, onherroepelijke 
en onvoorwaardelijke beslechting tot slot van alle rekeningen van het geschil dat gerezen is of nog zou rijzen 
naar aanleiding van het stopzetten van de architectuur-en studieovereenkomst voor wat betreft het 
Kleipikkersmuseum. 
Beide partijen verklaren dat zij voor het geheel van het dossier 'Kleipikkersmuseum' elkaar niets meer 
verschuldigd zijn behoudens wat wordt bepaald in de dading. 
De gemeente Brecht betaalt een forfaitaire schadevergoeding van 67.000 euro tot slot van alle rekeningen. 
De gemeente Brecht verkrijgt een kosteloze, overdraagbare en eeuwigdurende licentie op het uitgevoerde 
studiewerk door de opdrachtnemer. 
Beide partijen verklaren dat zij voor het geheel van het dossier 'Kleipikkersmuseum' elkaar niets meer 
verschuldigd zijn behoudens wat wordt bepaald in de dading. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Wij vielen als 
college achterover. We beseffen wel dat er een ereloon uitbetaald diende te worden. Door bemiddeling van 
een raadsman hebben we een bedrag van 67.000 euro overeen kunnen komen. Deze 67.000 euro is de 
grens voor de overheidsopdracht. In casu was dit niet gebeurd. 67.000 euro blijft echter veel geld. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat hij in het dossier de brief van 8/9/2016 mist. Burgemeester L. Aerts 
repliceert dat door de dienst interne zaken initieel een bedrag van 4 à 5.000 euro werd voorgesteld. 
Raadslid J. Slegers vraagt hoe de vergoedingen liepen. Er werd een bij-akte ondertekend. Burgemeester L. 
Aerts repliceert dat zij eerder niets factureerden. 
Raadslid J. Slegers stelt dat dit een onlogische situatie is. In de vorige legislatuur werd er regelmatig over 
gesproken. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit dateert van 1999-2000. Doel was om het 
kleipikkersmuseum op te richten. Er werd een vzw opgericht met een toelage van de gemeente. Het dossier 
is rond 2003-2004 ontspoord door een conflict tussen Igean en de eigenaar van de site Janssen-Maes. 
Igean wilde dit ontwikkelen. De procedure werd door Igean verloren met een grote schadevergoeding ten 
laste van Igean en dus verrekend aan de gemeente. Ondertussen was er het besef dat de creatie van een 
museum heel wat zou kosten. Dit kwam boven op de financiële gevolgen van het verlies van de procedure. 
Daarnaast was de oudheidkundige kring vragende partij om overgenomen te worden door de gemeente. 
Toen kwam het Kempuseum in het vizier. Op zeker moment is er een streep getrokken onder het dossier en 
kwam er een afrekening. 

Stemming:  
Met 19 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, 



30 

Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere), 9 stemmen tegen (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 geeft goedkeuring aan het voorstel van dading tussen de gemeente Brecht en Monument 
in Ontwikkeling BVBA met betrekking tot het geschil dat gerezen is of nog zou rijzen naar aanleiding van de 
architectuur-en studieovereenkomst voor wat betreft het Kleipikkersmuseum. 
 
Artikel 2  
De gemeente Brecht betaalt een forfaitaire schadevergoeding van 67.000 euro tot slot van alle rekeningen. 
De gemeente Brecht verkrijgt een kosteloze, overdraagbare en eeuwigdurende licentie op het uitgevoerde 
studiewerk door de opdrachtnemer. 
 
Artikel 3  
Beide partijen verklaren dat zij voor het geheel van het dossier 'Kleipikkersmuseum' elkaar niets meer 
verschuldigd zijn behoudens wat wordt bepaald in de dading op welke rechtsgrond ook. 
 
Artikel 4  
De burgemeester en secretaris worden gemachtigd om de concrete dadingsovereenkomst te ondertekenen. 
 
Artikel  5  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Meester De Keuster. 
 

Financiën 

17. Jaarrekening 2016 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Advies 
Door het Mat werd d.d. 16 mei 2017 een positief advies. 

Motivatie 
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 24 mei 2017. 
De rekening van de gemeente Brecht voor het dienstjaar 2016 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
Exploitatiebudget  
Ontvangsten: 28.182.273 euro 
Uitgaven: 22.964.841 euro 
Saldo: 5.317.432 
Investeringsbudget  
Ontvangsten: 4.346 euro 
Uitgaven: 1.942.442 euro 
Saldo: -1.938.095 euro 
Andere  
Ontvangsten: 108.233 euro 
Uitgaven: 2.635.223 euro 
Saldo: -2.526.990 euro 
                          
Vaste activa:  134.009.528,87 euro 
Vlottende activa: 12.180.639,46 euro 
Schuld: 26.316.111,38 euro 
Eigen vermogen: 119.874.056,95 euro 
 
De financiële balans   is als volgt: 
Resultatenrekening 2016 
Kosten: 27.808.369,07 euro 
Opbrengsten: 29.113.047,22 euro 
Tekort van het boekjaar: 1.304.678,15 euro 
  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
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Raadslid J. Slegers stelt zich vragen bij de digitale handtekening op pagina 5. Dit is al wel ingevoerd voor de 
digitale handtekening. Heeft dit te maken met de omgevingsvergunning? Is dit al gestart? Schepen D. De 
Veuster antwoordt dat het omgevingsloket nog niet operationeel is. Het is uitgesteld naar 1 januari 
2018.  Het zijn de softwarebedrijven die niet klaar zijn. 
Raadslid J. Slegers vraagt naar de reden van uitstel van de aanleg van de vrachtwagenparking op pagina 8. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit ligt aan gebrek in tijd van de technische dienst en de dienst 
mobiliteit. Er moet door de technische dienst nog heel wat werk verricht worden. Het doel is om dit dit jaar 
klaar te hebben. Dit moet ook gekoppeld worden aan een politiereglement, waarbij men in de kern niet meer 
toelaat dat vrachtwagens op openbaar terrein worden geparkeerd. 
Raadslid J. Slegers vraagt of het blue bike station waarover sprake op pagina 9 in werking is. Burgemeester 
L. Aerts antwoordt dat dit 'on hold' werd gezet omdat we met zekerheid willen weten hoe het zit met de 
Beneluxtrein alvorens een investering te doen. Vervolgens vraagt raadslid J. Slegers wat de stand van 
zaken is met betrekking tot de Beneluxxtrein. Burgemeester L. Aerts repliceert dat op het overleg met NMBS 
werd aangekondigd dat deze vanaf 10 december 2017 zou rijden, maar we moeten daarin voorzichtig zijn. 
Eind mei heb ik uren van de treinen reeds gekregen. We zouden willen starten met 12 fietsen van blue bike. 
Er wordt gekeken of er voor herstellingen met Clare Fey gewerkt kan worden. 
Raadslid J. Slegers vraagt of de onteigeningsprocedure voor de gronden in Kraaienhorst al lopende is. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat de procedure nu lopende is. De procedure werd ingeleid voor de 
rechtbank. De bekendmaking heeft uitgehangen aan de ingang van het gemeentehuis en de deur van de 
kerk in Sint Lenaarts. 
Raadslid E. Peeters wil bedanken voor de duidelijke jaarrekening. Er werd in 2016 weinig gerealiseerd, 
namelijk slechts 2 miljoen euro op 27 miljoen euro. We stellen drie prioriteiten naar voren namelijk veiligheid, 
mobiliteit en ondernemen. Veiligheid is een basistaak van de gemeente. Dit gaat over dotaties aan de 
brandweerzone en de politie. Er gaat 13,3 miljoen euro naar veiligheid. Ten tweede is er mobiliteit en 
openbaar vervoer. De burgers moeten zich kunnen verplaatsen. Vorig jaar werd er slechts 666.000 euro 
geïnvesteerd. Dit is slechts 5,4% van het totale investeringsbudget. Dit is een pover resultaat en toont aan 
waarom mensen in Sint Job steeds in de file staan. Ten derde is er ondernemen. Slecht 180.000 euro gaat 
naar de Brechtse economie. Dit is slechts 0,7 % van het investeringsbudget. Als dit vergeleken wordt met 
vrije tijd is het verschil frappant. Hoewel vrije tijd belangrijk is, wordt hier bijna evenveel budget gegeven aan 
veiligheid en voor vrije tijd het dubbele dan aan mobiliteit. Burgemeester L. Aerts repliceert dat de 4 
geciteerde cijfers juist zijn. De investeringsuitgaven kunnen sterk fluctueren van jaar tot jaar. Met de 
overdracht van de riolering aan Hidrorio is een grote investering uit onze financiën. De uitgave voor politie en 
brandweer moest onder controle gehouden worden. De fout uit het verleden mag niet opnieuw gemaakt 
worden. U spreekt over mobiliteit, maar dat komt ook door de doorstroom naar Antwerpen. Het is de kunst 
om investeringen in wegen door anderen te laten betalen. Ik spreek door over de ringweg en 
Schotensteenweg. 
Raadslid E. Peeters overloopt vervolgens een aantal items uit de jaarrekening 2016. Ten eerste vraagt ze 
meer informatie over de erelonen en procedurekosten op pagina 6. Het budget werd overschreden omwille 
van onverwachte procedures. Over welke procedures gaat het hier juist. Burgemeester L. Aerts repliceert 
dat in 2016 middelen dienden voorzien te worden voor het evaluatietraject van de secretaris, meester De 
Keuster werd aangesteld voor de begeleiding van het dossier van't Centrum te Sint Lenaarts en werd 
meester Annelies Verlinden bijkomend aangesproken in het kader van de juridische advisering in het dossier 
van De Merel en de beëindiging van de overeenkomst met Wonderwood. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over het fietspunt aan het station te Brecht op pagina 9. Ze stelt 
dat het project niet haalbaar bleek. Wordt er bekeken of een andere samenwerking met Clara Fey mogelijk 
is? Wat zijn naar de samenwerking met Blue Bike de aangepaste plannen met het station Noorderkempen. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit dossier op 'on hold' gezet werd nu er nog geen preciezere datum 
gekend is waarop de Beneluxtrein halte houdt in Brecht. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 11 'Brecht voert een correct milieubeleid'. Hier 
waren geen aanvragen tot controle. Over welke aanvragen gaat het juist? Hoe werkt dit systeem? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat wij voor ieder jaar budget voorzien voor de uitvoering van staalnames 
van de bodem, luchtkwaliteit,... Deze staalnames worden genomen naar aanleiding van een calamiteit. 
Gelukkig hoeven we deze staalnames niet jaarlijks uit te voeren, maar het voorzien van het nodige budget is 
wel noodzakelijk. Deze staalnames worden getracht te recupereren van de dader. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 16 'Kwalitatief en betaalbaar wonen stimuleren voor 
elke Brechtenaar'. Alle doelstellingen en acties staan op gerealiseerd, maar er is 0 euro uitgegeven van de 
gebudgetteerde 2.200 euro. Over welke realisaties gaat het dan en waarom werd het budget niet 
aangerekend. Burgemeester L. Aerts repliceert dat voor de werkingskost woonloket in 2016 1.200 euro werd 
gebudgetteerd, bedoeld voor onder andere de opmaak en druk van brochures, aankoop en onderhoud 
werkmateriaal voor woningonderzoeken, organisatie van infomomenten en -beurzen,... In december 2015 
werd een nieuw digitaal fototoestel aangekocht. De meettoestellen voor technische woningonderzoeken 
werken allemaal nog naar behoren, alleen de batterijen van de vochtmeter werden in 2016 vervangen. Deze 
zijn onder een andere post in de jaarrekening ondergebracht. 
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De geplande brochure 'Huur of verhuur je een woning die veilig, gezond en haalbaar is?' werd effectief 
opgemaakt. Je vindt deze terug op de website van onze gemeente en in de infostands op het gemeentehuis. 
Er werd voor geopteerd om deze nog niet door onze huisontwerper te laten lay-outen, drukken en in grote 
oplage te laten verspreiden: desbetreffende regelgeving, organisatorische omwentelingen naar een 
welzijnscampus enzovoort waren te grote onzekerheden waardoor vanuit 'zuinig' oogpunt enkel een digitale 
publicatie online en een eigen kleine oplage afgedrukt op onze kopieermachine werd gerealiseerd. Beurzen 
en infomomenten zijn zaken die in het verleden intergemeentelijk werden georganiseerd: toelichtingen op bv 
een ouderenadviesraad of bij welzijnsschakels kosten geen geld. Met de nieuwe samenwerking binnen 
IVLW Webb staan deze acties opnieuw op de plannen: rond SVK verhuur voor verhuurder/eigenaars, rond 
het opleggen van conformiteitsattesten voor welomschreven huurwoningen (een bepaalde leeftijd/bouwjaar 
of in een bepaalde regio/straat/wijk) rond ondersteuning in REG, enz. Daarbovenop werd er ook in 2014 en 
2016 1.000 euro voorzien voor een tweejaarlijkse architectuurwedstrijd. 

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, Joziena Slegers, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere), 12 onthoudingen 
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 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 rekening van het dienstjaar 2016. 
Exploitatiebudget  
Ontvangsten: 28.182.273 euro 
Uitgaven: 22.964.841 euro 
Saldo: 5.317.432 
Investeringsbudget  
Ontvangsten: 4.346 euro 
Uitgaven: 1.942.442 euro 
Saldo: -1.938.095 euro 
Andere  
Ontvangsten: 108.233 euro 
Uitgaven: 2.635.223 euro 
Saldo: -2.526.990 euro 
  
Artikel 2  
Goedkeuring wordt verleend aan de financiële balans en de financiële beschouwingen bij de rekening 2016: 
Kosten: 27.808.369,07 euro 
Opbrengsten: 29.113.047,22 euro 
Overschot van het boekjaar: 1.304.678,15 euro 
  
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de financieel 
beheerder. 

18. Meerjarenplan 2014-2022 

Juridisch kader 
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. 

Historiek 
Tijdens de huidige gemeenteraad wordt het budgettair resultaat van het dienstjaar 2016 en de 
budgetwijziging 2017 ter goedkeuring voorgelegd. 
Op basis van deze elementen werden een aantal aanpassingen doorgevoerd in het meerjarenplan 2014-
2022. 
Het aangepaste meerjarenplan werd bezorgd aan de raadsleden op 24 mei 2017. 

Advies 
Het managementteam verleende op 17 mei 2017 een positief advies over het meerjarenplan 2014-2022. 
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Motivatie 
Tijdens de bespreking in de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester 
L.Aerts. Er wordt verwezen naar het verslag van de gemeentesecretaris. De punten van het 
meerjarenprogramma 2014-2022 welke de raadsleden wensen te bespreken of waarover zij een stemming 
wensen te organiseren, moeten schriftelijk meegedeeld worden. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de subsidies aan vluchtelingen op pagina 2. Ze vraagt of er 
al zicht is op het aantal vluchtelingen in de Brechtse scholen. Burgemeester L. Aerts repliceert dat men op 
dit ogenblik geen concreet zicht heeft op het aantal vluchtelingen in de scholen. Op dit ogenblik heeft 1 
school een aanvraag tot het bekomen van subsidies ingediend, doch de aanvraag voldeed niet aan de 
voorwaarden, waardoor de subsidies niet gegeven konden worden. De aanvragen kunnen binnenkomen tot 
30 juni. het reglement ging pas in vanaf 10 februari 2017. Het aantal vluchtelingen fluctueert. Daarnaast is 
het reglement van toepassing voor erkende vluchtelingen of subsidiair erkende vluchtelingen. Raadslid E. 
Peeters vraagt of we de subsidie moeten terugbetalen op het einde van het jaar. Burgemeester L. Aerts 
repliceert dat we eventueel moeten zoeken naar valabele alternatieven. Initieel was de vraag van de 
directies gekomen om middelen te krijgen. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de vergoeding aan Igean Milieu en Veiligheid op pagina 4. 
De toelage aan Igean Milieu en Veiligheid wordt verminderd met een bedrag van 217.7041 euro, omwille van 
een 'interne herberekening'. Waarin zit deze vermindering juist? in 2016 bedroeg de toelage 1.700.000 euro, 
in 2017 eerst 2.120.000 euro en nu 1.902.296 euro, dus nog steeds hoger dan in 2016. Igean neemt 
ondertussen ook meer taken op voor de gemeente. Hoe wordt de toelage juist berekend? Burgemeester L. 
Aerts repliceert dat het bedrag te betalen aan Igean verspreid is over 2 budgetposten (Milieu en Veiligheid). 
Het totaal bedrag dat aan Igean te betalen was in 2017 volgens de oorspronkelijke raming was 2.395.996,40 
euro. Bij de initiële opmaak van het budget hadden we rekening gehouden met een eventueel overschot 
zodat er in het budget 2017 voor 2.162.047 euro werd ingeschreven. Nu is de afrekening 2016 gebeurd. Het 
te verrekenen resultaat 2016 is 217,704,52 hoger dan oorspronkelijk gebudgetteerd. De kosten van Igean in 
2016 worden mee beïnvloed door volgende zaken: containerpark Schilde is gesloten. Hierdoor betaalt de 
gemeente Schilde een deel van de kosten voor het containerpark te Sint-Job (de exploitatie van de 
containerparken in 2016 was hierdoor bijna 400,000 euro lager dan gebudgetteerd in 2016. Ook in 2017 zal 
dit nog verder een invloed hebben.) Er zijn huisvuilcontainers aangekocht en verdeeld  in 2016 ten bedrage 
van 219.737 euro. Deze kosten waren eenmalig en vallen weg in 2017.  
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over het Kempuseum op pagina 4. Het budget voor de 
investeringen aan het Kempuseum worden meer dan verdubbeld. Waarom waren deze investeringen eerst 
niet voorzien. Burgemeester L. Aerts repliceert dat eerst en vooral de ramingen in het verleden te laag waren 
geschat. Er was voorzien dat er voor de elektriciteit enkel de kast vervangen moest worden. Dit blijkt niet te 
kloppen daar er geen keuring kon verkregen worden voor de te oude installatie en bedrading. Dit dient 
geheel vervangen te worden. Elektricien van de gemeente is niet beschikbaar, dus  deze uren dienen 
uitbesteed te worden.           Internetaansluiting is enkel beschikbaar in de conciërge woning. Een nieuwe 
aansluiting dient te worden voorzien in het museum zelf. Daarnaast wordt ook voorzien dat in het museum 
op de server van de gemeente gewerkt kan worden. Werken die dienen uitgevoerd te worden opgelegd door 
het brandweer verslag (nooduitgang, verlichting, brandwerende deuren, …) 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over het raamcontract elektriciteitswerken en kluizen voor de 
brandweer op pagina 11. Waarom moet de gemeente de kluizen voor de brandweer nog voorzien? Is dit nu 
niet ondergebracht onder de brandweerzone? Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit kluizen zijn die 
voorzien worden aan onze openbare gebouwen. Deze kluizen worden voorzien van de sleutels van het 
gebouw. Op deze wijze kan de brandweer, naar aanleiding van een calamiteit, met een sleutel deze kluis 
openen en zonder breken of wachten op een gebouwenverantwoordelijke, het gebouw betreden. Dit zijn 
geen investeringen die de brandweer moet doen. Dit zijn investeringen die de gemeente doet om haar 
gebouwen beter te beschermen. 
Raadslid E. Peeters vraagt naar de algemene financiering op pagina 99. In 2021 wordt er 900.000 euro 
minder lening opgenomen. Wat is de reden hiervoor? Burgemeester L. Aerts repliceert dat door het resultaat 
van 2016, de verschuivingen en de aanpassingen van de investeringen en de aangepaste bedragen van de 
algemene personenbelasting er voor verschillende jaren een positief resultaat op kasbasis ontstaan (schema 
M2) was, door de vermindering van de op te nemen leningen wordt dit resultaat op kasbasis gereduceerd. 
Enkel voor het laatste jaar van de planningsperiode blijft er een belangrijk positief resultaat op kasbasis. Dit 
kunnen we niet reduceren aangezien er voor 2022 geen op te nemen leningen voorzien zijn. Indien bij de 
opmaak van het volgende budget dit positief kasresultaat blijft zouden we ervoor kunnen kiezen om 
vervroegd kapitaal af te lossen. Met deze mogelijkheid moeten we dan eventueel rekening houden bij de 
lastenboeken voor de nog op te nemen leningen in de komende periodes. Misschien is het ook een optie om 
leningen aan te gaan op korte termijn. De leningen ten laste van het bestuur bedragen in 2017 22.803.000 
euro en in 2022 21.562.503 euro. We eindigen dus lager. Ook zullen de andere leningen die ingeschreven 
staan, waarschijnlijk dalen. In het kader van de aanvullende personenbelasting was in 2016 11.442.000 euro 
voorzien. In 2016 werd slechts 9 miljoen ontvangen. Er wordt niet steeds in het juiste dienstjaar uitbetaald. 
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Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de renovatie van het gemeentehuis op pagina 104. Er wordt 
800.000 euro overgedragen van 2018 naar 2020 omwille van uitstel (aanpassing RUP). Over welk RUP gaat 
het hier en welke impact heeft dit concreet? Burgemeester L. Aerts repliceert dat op dit ogenblik werk wordt 
gemaakt van het RUP waardevolle domeinen. Het gemeentehuis wordt in dit RUP opgenomen, om op die 
wijze een maximale uitbreiding van het gemeentehuis te kunnen realiseren. Aangezien de opmaak van een 
RUP een bepaalde looptijd heeft, wordt de uitvoering van de verbouwing en uitbreiding van het 
gemeentehuis  noodgedwongen opgeschoven. 
  

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, Joziena Slegers, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere), 12 stemmen tegen 
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 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 aangepaste meerjarenplan 2014-2022 wordt goedgekeurd en vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Artikel 2  
Onderhavig besluit zal samen met het meerjarenplan 2014-2022 voor goedkeuring overgemaakt worden 
overgemaakt aan de hogere overheid en de financieel beheerder. 
 

19. Budgetwijziging 2017 nummer 1 

Beleids- en beheerscyclus 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
De gemeenteraadsbesluiten d.d. 8 december 2016 over het budget voor het dienstjaar 2017. 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 8 juni 2017 over de rekening 2016. 

Motivatie 
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 24 mei 2016. 
De wijzigingen in het budget 2017 worden gemotiveerd in het verslag van gemeentesecretaris A. Marnef. 
De burgemeester verzoekt aan de raadsleden om de artikelen aan te duiden welke zij afzonderlijk wensen te 
bespreken en eventueel aan een afzonderlijke stemming wensen te onderwerpen. 

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, Joziena Slegers, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere), 12 stemmen tegen 
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 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 1 voor het dienstjaar 2017: 
- verhoging exploitatieontvangsten met 71.133 euro 
- verhoging exploitatieuitgaven met 191.050 euro 
- Verhoging investeringsontvangsten met 44.250 euro 
- verhoging investeringsuitgaven met 133.491 euro 
- andere ontvangsten: -800.000 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat : 1.750.333 euro 
- Resultaat op kasbasis: 337.479 euro 
- Autofinancieringsmarge: 774.902 euro 
 
Artikel 2  
Afschrift van dit besluit wordt voor een passend gevolg overgemaakt aan de hogere overheid en aan de 
financieel beheerder. 
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20. Retributiereglement betreffende het opruimen va n sluikstort en het herstel van schade door 
derden 

Juridisch kader 
Artikel 42 §3 van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid tot het vaststellen van 
retributiereglementen 

Historiek 
Het reglement op het opruimen van sluikstort werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 12 december 
2013. In dit reglement werd nog geen melding gemaakt van het verhalen van kosten naar aanleiding van het 
herstel van schade toegebracht aan het openbaar domein of het patrimonium van de gemeente. 

Advies 
Advies sportraad op 29 maart 2017 
Advies cultuurraad op 24 april 2017 
Advies jeugdraad op 27 april 2017 

Motivatie 
Op regelmatige basis verrichten de diensten van het gemeentebestuur van Brecht prestaties in de vorm van 
herstel van schade veroorzaakt door derden of het opruimen van achtergelaten afval. 
Het is derhalve aangewezen dat er een duidelijke regeling wordt vastgelegd die de gemeente toelaat correct 
de geleverde prestaties door te rekenen aan de schadeveroorzaker of de vervuiler. 
Het is aangewezen om het reglement op het opruimen van sluikstort op te heffen en de inhoud van dit 
reglement mee op te nemen in onderhavig retributiereglement. Dit bevordert de leesbaarheid en 
toepasbaarheid van het reglement. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Raadslid P. Van Assche is blij en verheugd dat Vlaams Belang na enkele jaren gelijk krijgt. De voornoemde 
activiteiten kunnen niet onder de noemer van retributie ondergebracht worden. Sluikstort is bovendien een 
strafrechtelijke inbreuk die strafrechtelijk beteugeld moet worden. Een retributie vergt een vrijwilligheid staat 
op de website. Dit systeem brengt de rechtsstaat in gevaar. Hier wordt dezelfde fout gemaakt als bij het 
reglement op de diftar. 
Burgemeester L. Aerts vraagt wat er op de website staat. Raadslid P. Van Assche antwoordt dat er 
verwezen wordt naar vrijwilligheid voor een retributie. Dit is correct. Hier kies je niet voor en dus is het een 
belasting. Burgemeester L. Aerts verwijst hier naar rechtsspraak. Heeft u deze? Een retributie is een heffing 
van de overheid voor een tegenprestatie. Dit gaat niet over vrijwilligheid. Raadslid P. Van Assche zegt dat 
het hier gaat over vrijwilligheid. 
Raadslid E. Peeters vraagt in hoeveel gevallen er een vervuiler geïdentificeerd kan worden. Burgemeester L. 
Aerts repliceert dat dit extreem weinig is. Ze kunnen amper geïdentificeerd worden. 

Stemming:  
Met 24 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, 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, Dennis De bruyn, Johan 
Bellens), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 1 onthouding 
(Joziena Slegers) 

Besluit 

 
Artikel 1  
Het gemeenteraadsbesluit van 12 december 2013 betreffende het opruimen van sluikstort wordt opgeheven 
vanaf 1.7.2017. 
 
Artikel 2  
Met ingang van 1.7.2017 tot en met 31.12.2019 wordt een retributie gevestigd op het weghalen door het 
gemeentebestuur van gesluikstort afval en op het herstellen van schade toegebracht door derden aan het 
openbaar domein of het patrimonium van de gemeente. 
 
Artikel 3  
De retributie is verschuldigd door de persoon die het afval achtergelaten heeft of de schade heeft 
toegebracht, of door de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon. 
 
Artikel 4  
Onder sluikstort wordt verstaan: het achterlaten van elke vorm van afval: 
-          Op niet-reglementaire plaatsen en/of 
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-          Op niet- reglementaire tijdstippen en/of 
-          In niet-reglementaire recipiënten; 
 
Artikel 5  
De retributie voor de ophaling van sluikstort wordt als volgt bepaald: 
1)      Opruimen van de achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen 
gelijkgesteld bedrijfsafval: 

1. Loonkost werklieden: € 15 per half uur  te rekenen vanaf ieder begonnen half uur. 
2. Inzetten van een vrachtwagen met chauffeur (tijdens het opruimen van de achtergelaten 

afvalstoffen): € 42,5 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur. 
3. Loonkost toezichter: € 20 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur. 

2)      Voor de overslag, het verwerken en storten of verbranden: 0,30 euro per kg afval 
3)      Gebruikte materialen: kostprijs van het materiaal 
4)      Kilometervergoeding: 2€/km 
 
Artikel 6  
De retributie voor het herstel van schade aan het openbaar domein of patrimonium van de gemeente wordt 
als volgt bepaald: 

1. Loonkost werklieden: € 15 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur 
2. Inzetten van een vrachtwagen met chauffeur (in het kader van het herstellen van de schade): € 42,5 

per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur. 
3. Loonkost toezichter: € 20 per half te rekenen vanaf ieder begonnen half uur. 
4. Gebruikte materialen: kostprijs van het materiaal 
5. Kilometervergoeding: € 2/km 
6. Vergoedingen aan derden voor herstel van schade aan het openbaar domein of patrimonium van de 

gemeente: gefactureerde kost. 
  

Vrije Tijd 

21. Jaarverslag ILV Sportregio Antwerpse Kempen 201 6 - Goedkeuring 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein:Cultuur/Vrije Tijd 
Beleidsdoelstelling:Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod voor 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actie: De sportdienst organiseert in samenwerking met de regiogemeenten, de Provinciale sportdienst 
Antwerpen, 1 of meerdere partners uit het sociale netwerk een bovenlokaal G-sportaanbod en onderneemt 
verschillende acties ter bevordering van de sportparticipatie van deze doelgroep. 
Budgetsleutel: 2017/6497027/7/0740 toelage regio kansengroepen/Sport 

Juridisch kader 
De overeenkomst  tussen de gemeente Brecht, de provincie en andere gemeenten voor de ILV Sportregio 
Antwerpse Kempen goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 mei 2007 gewijzigd op 15 januari 2015. 
Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Historiek 
Hoofdstuk 6 (art. 14) van de overeenkomst tussen de ILV sportregio Antwerpse Kempen en het 
gemeentebestuur bepaalt dat elke deelnemende gemeente verplicht is zijn gemeenteraad te informeren over 
de werking van de ILV. 

Motivatie 
In het werkingsverslag worden de missie, visie, jaarplanning, balans, resultatenrekening en begroting 2017 
besproken.  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. 
Zoals voorgeschreven in de basisovereenkomst van de ILV Sportregio Antwerpse Kempen en de 
deelnemende gemeenten, is het de bedoeling de gemeenteraad jaarlijks te informeren over de werking van 
de sportregio. 
In het werkingsverslag 2016 komen volgende items aan bod: de sportregiosituering, de missie en visie, de 
regiowerking met de doelstellingen en de daaraan gekoppelde evaluatie, de jaarplanning voor 2017, de 
sportregiofinanciën met de begroting 2017 en het financieel verslag 2016 met de balans en de 
resultatenrekening. 
De resultaatrekening van 2016 sloot met een positief saldo van 7.374,72€ op een totaal van 25.641,31€ 
uitgaven en 33.016,03€ inkomsten. 
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2016 was een normaal werkingsjaar voor onze sportregio, waarbij de samenwerking tussen de 
deelnemende gemeenten goed verliep.  Binnen de werkgroep sport werd meermaals overleg gepleegd over 
het beheer van sportinfrastructuur. In 2016 werd een subsidie van de Vlaamse overheid bekomen voor de 
Sporteltoer. In 2017 subsidieert de provincie voor de laatste maal de G-sportwerking. Naar 2018 toe zou de 
Vlaamse overheid wel het subsidiereglement voor regionale en lokale projecten herzien met de nadruk op 
die G-Sport. 
 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2016 en het financieel verslag 2016 van Sportregio Antwerpse 
Kempen goed.  
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Sportregio Antwerpse Kempen. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

22. Cipal - Algemene vergadering - 16 juni 2017 - G oedkeuring agendapunten 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
De laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”) van 14 
april 2014; 
Artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering; 

Historiek 
De gemeente Brecht is deelnemer van Cipal; 
Het gemeenteraadsbesluit van 14.11.2013 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal namelijk Luc Torfs. 

Motivatie 
Gelet op de oproeping van 26 april 2017 tot de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 met de 
volgende agendapunten: 
 Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 
december 2016 

3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 
31 december 2016 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 
hun mandaat tijdens het boekjaar 2016 

6. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
7. Rondvraag 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 
Er zijn geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 

 
Artikel 1  
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2  
De gemeentelijke vertegenwoordiger, Luc Torfs, wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van 
Cipal van 16 juni 2017 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet 
geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden 
worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke 
volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Cipal en aan Luc Torfs. 
  

23. Igean Dienstverlening - Algemene vergadering - 16 juni 2017 - Goedkeuring agendapunten 

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 35 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal 
verplicht bijeenkomt. 
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van 
bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld van alle 
deelnemers. 
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor. 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit d.d. 14 november 2013 de vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening namelijk K. Van Looveren reeds 
aangeduid. Artikel 44 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. Met onderstaande 
beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 

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. 

Advies 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 op de raad van bestuur van 
26.04.2017. 
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Motivatie 
De raad van bestuur van 26.04.2017 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in het GC Den 
Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst - Broechem op 16.06.2017 om 19 u met volgende 
dagorde: 
1.  Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2.  Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3.  Jaarrekening 2016 
4.  Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
5.  Benoemen leden van de raad van bestuur. 
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2016 evenals aan de 
jaarrekening 2016. 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 27.04.2017 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
jaarvergadering van 16.06.2017 aan alle deelnemers bezorgd. 
De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 26.04.2017 
2. het jaarverslag 2016 met de jaarrekening 2016. 

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN 
dienstverlening die zal gehouden worden in het GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te 
2520 Ranst - Broechem op 16.06.2017 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op 
basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2.  goedkeuren verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3.  goedkeuren jaarrekening 2016 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
5.  goedkeuren van de benoeming van leden van de raad van bestuur. 
 
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, K. Van Looveren, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 16.06.2017 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. 
 

24. Igean Milieu en Veiligheid - Algemene vergaderi ng - 16 juni 2017 - Goedkeuring agendapunten 

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 36 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal 
verplicht bijeenkomt. 
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van 
bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld van alle 
deelnemers. 
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor. 
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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 & veiligheid. 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit, d.d. 14.11.2013 de vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid namelijk T. Vandekeere reeds 
aangeduid. Artikel 44 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. Met onderstaande 
beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 

Advies 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 op de raad van bestuur van 
26.04.2017. 

Motivatie 
De raad van bestuur van 26.04.2017 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in het GC Den 
Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst - Broechem op 16.06.2017 om 19 u met volgende 
dagorde: 
1.  Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2.  Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3.  Jaarrekening 2016 
4.  Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
5.  Benoemen leden van de raad van bestuur. 
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2016 evenals aan de 
jaarrekening 2016. 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 27.04.2017 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
jaarvergadering van 16.06.2017 aan alle deelnemers bezorgd. 
De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 26.04.2017 
2. het jaarverslag 2016 met de jaarrekening 2016. 

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.     
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid die zal gehouden worden in het GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te 
2520 Ranst - Broechem op 16.06.2017 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op 
basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2.  goedkeuren verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3.  goedkeuren jaarrekening 2016 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
5.  goedkeuren van de benoeming van leden van de raad van bestuur. 
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Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, T. Vandekeere, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 16.06.2017 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 milieu & veiligheid worden 
bezorgd. 
  
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


