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

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 14 september 2017 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Walter Van Puymbroeck, Vierde 
schepen 

Bart Van De Mierop, Gemeenteraadslid 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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. 14 september 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. 
Hij stelt dat ocmw-voorzitter A. Van Dyck en raadslid B. Van De Mierop verontschuldigd en afwezig zijn. 
Er werd een aanvullend agendapunt ingediend door raadslid E. Peeters namelijk 'Interpellatie over evaluatie 
Ambachtslaan'. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat er jammerlijk genoeg niet verwezen kan worden naar een beeldverslag van 
de voorgaande zitting. Er was geen camera. Van huidige zitting zal er terug een beeldverslag ter beschikking 
gesteld worden op de website. 
Schepen P. Schrijvers en raadsleden K. De hoog en C. Van Akeleyen nemen deel aan de zitting. 

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Luc Torfs, Jos 
Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen 
Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 stemmen tegen 
(Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog), 9 onthoudingen (Patrick Van Assche, 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. 14 september 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 12 oktober 2017  
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2. Dagorde OCMW-raad 19 september 2017 - kennisgevi ng 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Walter Van Puymbroeck, Vierde 
schepen 

Bart Van De Mierop, Gemeenteraadslid 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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 19 september 2017: 
  
Agendapunten van de openbare zitting: 
  
Verslag - Briefwisseling 
1. Kennisname inkomende briefwisseling 
2. Kennisname van het verslag van het bureau d.d. 13.06.2017, 27.06.2017, 12.07.2017, 8.08.2017, 
29.08.2017 
3. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 20.06.2017 
  
Secretariaat 
4. Gunning " Inventarisatie van het Centraal Archief van het OCMW van Brecht en haar rechtsvoorgangers" 
5. Toelichting door Probis m.b.t. RIZIV-financiering 
6. Wijziging pensioenreglement 2° pensioenpijler OFP-Provant i.k.v. multi-inrichterspensioenstelsel 

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. 19 
september 2017 
 

Interne Zaken 

3. Goedkeuring oprichting wijkwerk - Selab als orga nisator 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, 
Gemeenteraadslid 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
Op 28/4/2016 werd het voorontwerpdecreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van 
de zesde staatshervorming besproken in het Vlaams Parlement. Op 7 juli 2016 werd het ontwerpdecreet 
goedgekeurd en het besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd. 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 

Historiek 
De startdatum van wijkwerken is 1/1/2018. Om tegen die datum klaar te zijn voor de organisatie van 
wijkwerken wordt aan de lokale besturen gevraagd zo snel mogelijk een standpunt in te nemen betreffende 
de wijze waarop dit op het grondgebied georganiseerd zal worden. 
  

Advies 
Advies Vast Bureau d.d. 29 augustus 2017 om principieel goedkeuring te hechten aan de rol van Selab als 
organisator van het wijkwerk. Selab, thans een rol opnemende betreffende projecten rond sociale economie, 
is de meest geschikte partner om de rol als organisator op te nemen. Het Vast bureau wenst op te merken 
dat zij in haar budget 2018 een bedrag van 7.500 euro zal opnemen om de opstart van het wijkwerk door 
Selab als organisator te prefinancieren. Het is en blijft de bedoeling dat het systeem van Selab 
zelfbedruipend wordt, waardoor geen bijkomende financiering van de lokale besturen nodig is. Van zodra het 
systeem van het wijkwerk operationeel is en inkomsten worden verworven, stelt het OCMW van Brecht voor 
dat overgegaan wordt tot terugvordering van de voorgefinancierde bedragen. Het is niet de bedoeling dat het 
OCMW vanaf 2019 bijkomende middelen opneemt in haar meerjarenplanning." 
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Motivatie 
Een lokaal bestuur heeft als taak om met betrekking tot de organisatie van wijkwerken ofwel een organisator 
op te richten (binnen een intergemeentelijke samenwerking) ofwel de organisatie van Wijkwerken over te 
laten aan VDAB. De tweede optie is eigenlijk geen optie omdat VDAB zelf ook aangeeft dit liever niet zelf te 
organiseren/te moeten tenderen. 
Op basis van de berekeningen die VVSG voorstelt, doet Selab een voorstel aan de lokale besturen om Wijk-
werken te organiseren voor de 8 aangesloten besturen: Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, 
Schoten, Stabroek en Wuustwezel. Selab stelde ook Essen voor om toe te treden aan Selab voor de 
organisatie van Wijk-werken. Per samenwerkingsverband moet je minimaal 60.000 inwoners hebben om 
Wijk-werken te organiseren. Selab heeft een schaalgrootte van +/- 200.000 inwoners en kan als 
projectvereniging organisator zijn. In de praktijk willen we 4 clusters oprichten die de praktische invulling 
individueel kunnen bepalen: 
-        Schoten, 
-        Stabroek-Brasschaat, 
-        Kapellen-Kalmthout-Essen, 
-        Wuustwezel-Brecht-Malle. 
Deze clusters zijn samengesteld op basis van het huidig aantal PWA-cheques.  Daarnaast is het de ambitie 
om wijkwerkers te ondersteunen met vorming. De bereikbaarheid van een centraal punt voor de wijkwerkers 
is dan ook belangrijk. 
Selab zal instaan voor de coördinatie en uitvoering van wijk-werken (dwz de taken die de organisator is 
toebedeeld: administratie, matching gebruiker/wijkwerker, informeren van burgers, begeleiding van 
wijkwerkers,…). Selab zal om competentieversterkende trajecten op te starten, samenwerken met sociale 
economie  en Open School in functie van stages en opleidingen.  De organisatie van Wijkwerken vergt 
personeelsinzet. VDAB voorziet voor heel Vlaanderen 100 VTE’s die zij ter beschikking stellen van de lokale 
besturen voor deze organisator. Vanaf 60.000 inwoners hebben we recht op 1 VTE van VDAB. Voor de 
Selab regio komt dit overeen met 3.29 VTE. Daarnaast zijn er inkomsten voorzien voor de organisator van 
Wijkwerken. Deze worden bekomen via een deel van de wijkwerkcheque die door de gebruiker aangekocht 
wordt. 
Extra personeel aanwerven is noodzakelijk omdat de 3.29 VTE die de VDAB ter beschikking stelt 
onvoldoende is om de hele regio te bedienen. Zij staan louter in voor de matching, administratie van de 
cheques en minimale begeleiding van de wijkwerkers. Zowel VVSG als VDAB geven aan dat extra 
personeelsinzet noodzakelijk is voor een goede dienstverlening. 
Gezien naast de huidige PWA’ers er nieuwe instroom via de OCMW’s komt, moet er actief gezocht worden 
naar nieuwe tewerkstellingsplekken. Tevens veronderstelt men dat de instromers zwakker zijn dan de 
huidige PWA-generatie en doordat het wijkwerk beperkt is tot 1 jaar, is een intensievere begeleiding 
wenselijk.  Bovendien streeft men meer naar doorstroom naar tewerkstelling.  We willen dan ook de 
wijkwerkers een competentieversterkend traject aanbieden.  
De aanwerving van dit personeel kan uitgesteld worden tot voorjaar 2018 wanneer duidelijk is hoeveel 
personeel er nodig is om alles vorm te geven. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Bij het 
aantreden van de Vlaamse regering werd in de beleidsverklaring aangekondigd dat een herziening van de 
PWA-klusjesdienst zich aankondigde. Eerder dit jaar werd VZW Brecht Werkt opgericht voor het werken met 
dienstencheques. 
Daarnaast wordt het PWA gewijzigd naar wijkwerk. Dit kan op drie wijzen georganiseerd worden namelijk 
door het zelf te organiseren, door een intercommunaal samenwerkingsverband zoals Selab of door VDAB, 
maar VDAB geeft zelf aan dat ze geen vragende partij zijn. 
Er was een overleg met het Vast Bureau, de burgemeester en Selab. Het Vast Bureau adviseerde om voor 
wijkwerk Selab aan te duiden als organisator. Het is de bevoegdheid van de gemeente om hierin een keuze 
te maken. Het OCMW zal prefinancieren indien er geen restmiddelen van PWA aangewend kunnen worden. 
In de toekomst zal de gemeenteraad zich nog moeten uitspreken over de hoogte van de cheque en de 
toegelaten activiteiten. 
Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de zitting. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de organisatie van wijkwerk door de bestaande projectvereniging 
SELAB. 
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 Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan SELAB, het OCMW en VDAB, centrale dienst, 
algemeen directeur arbeidsmarktdienstverlening, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel en aan 
wijkwerken@vdab.be. 
 

4. Straatnaamgeving - Voorlopige vaststelling - Koc ksteepad 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, 
Gemeenteraadslid 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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 12 juni 2017 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van 10 woningen en 
14 appartementen. Er wordt een trage wegverbinding voorzien gelegen tussen de Lessiusstraat en het 
Schoolplein. 
Op 11 september 2017 werd door het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor een 
nieuwe straatnaam vastgesteld. 
Op 25 september 2017 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam. 

Motivatie 
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet er een nieuwe straatnaam worden gekozen 
voor de trage wegverbinding aan de Lessiusstraat en het Schoolplein. Voor de keuze van een nieuwe 
straatnaam werd advies gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen en aan collega's via het 
intranet.  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. 
Raadslid C. Van Akeleyen komt tussen tijdens de bespreking. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt de nieuwe straatnaam Kocksteepad voorlopig vast. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad geeft de opdracht een openbaar onderzoek te organiseren gedurende een periode van 30 
dagen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en de dienst 
burgerzaken. 
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5. Straatnaamgeving - Voorlopige vaststelling - Sin t-Michielsweg 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, 
Gemeenteraadslid 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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 12 januari 2017 stelde de gemeenteraad de straatnaam Lusthof definitief vast voor de woonzone 
gelegen aan de Nollekensweg. De woonzone Lusthof kreeg in de 1ste fase toegang via de Nollekensweg. In 
een latere fase zou er een nieuwe ontsluiting voor autoverkeer gerealiseerd worden via de Lessiusstraat. 
Op 21 augustus 2017 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de insteekweg aan de 
Lessiusstraat. 
Op 4 september 2017 werd door het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor een nieuwe 
straatnaam vastgesteld. 
Op 25 september 2017 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam. De cultuurraad adviseert om 
te kiezen voor Sint-Michielsweg. 

Motivatie 
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet er een nieuwe straatnaam worden gekozen 
voor de insteekweg aan de Lessiusstraat. Voor de keuze van een nieuwe straatnaam werd advies gevraagd 
aan het college van burgemeester en schepenen en aan collega's via het intranet. Dit advies werd 
overgemaakt aan de cultuurraad. 
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 nieuwe straatnaam Sint-Michielsweg voorlopig vast. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad geeft de opdracht een openbaar onderzoek te organiseren gedurende een periode van 30 
dagen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en de dienst 
burgerzaken. 
 

6. Aanvullend reglement – Bethaniënlei – ingang sch ool Clara Fey - stilstaan- en parkeerverbod 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, 
Gemeenteraadslid 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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; 
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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 
Op 21 maart 2017 werd een bespreking gevoerd met personeelsleden van OC Clara Fey, schepen van 
mobiliteit en ambtenaar mobiliteit gemeente Brecht. 
  
Eén van de problemen die aangehaald werden was dat personeel van OC Clara Fey en ouders van kinderen 
die daar naar school gaan parkeren in de bermen tegen de Bethaniënlei ter hoogte van ingang zuid 2. 
  
Vanaf 18 april 2017 tot en met 17 oktober 2017 werd een parkeerverbod ingevoerd in de Bethaniënlei aan 
beide kanten van de rijbaan voor wat betreft 250m aan elke kant van in- en uitgang zuid 2. 

Motivatie 
Door de geparkeerde voertuigen is de zichtbaarheid voor voertuigen die van de parking komen zeer slecht. 
Bijkomend heeft de gemeentelijke groendienst problemen om de bermen te onderhouden door de voertuigen 
die de bermen kapot rijden. 
De maatregel werd gunstig geëvalueerd door de verkeersraad van Sint-Job-in-'t-Goor in zitting van 22 
augustus 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 maart ll. is er een 
overleg geweest met vertegenwoordigers van het orthopedagogisch centrum Clara Fey, de 
mobiliteitsambtenaar en mezelf.  Tijdens dat gesprek kwam het probleem van het bermparkeren aan de 
Bethaniënlei ter hoogte van de in- en uitgang van de campus Kristus Koning aan bod. Probleem is dat het 
personeel van Clara Fey en ouders van kinderen die daar naar school gaan in de berm parkeren ter hoogte 
van in- en uitgang Zuid 2.  Hierdoor hebben voertuigen die de parking verlaten slecht zicht op het verkeer 
dat op de Bethaniënlei passeert.  Bijkomend ondervindt de gemeentelijke groendienst problemen bij het 
onderhoud van die bermen aangezien deze kapot worden gereden door de geparkeerde voertuigen. 
Aangezien Clara Fey zelf al heel wat inspanningen heeft geleverd met betrekking tot het parkeren op eigen 
terrein en het laten aan- en afrijden van de schoolbussen, eveneens op eigen terrein, is het in het kader van 
de verkeersveiligheid en het onderhoud van de bermen wenselijk om aan beide kanten van de Bethaniënlei 
én 250 meter ter hoogte van in- en uitgang Zuid 2 een parkeer- en stilstandverbod in te voeren.  De 
verkeersborden E3 met onderborden Xa, Xb en Xc worden aangebracht om de maatregel ter kennis te 
brengen aan de weggebruikers. 
Sinds april van dit jaar werd deze maatregel tijdelijk als proefopstelling ingevoerd.  Na een half jaar werd 
deze maatregel gunstig geëvalueerd, zowel door de betrokken instelling als de verkeersraad van Sint-Job-in-
‘t-Goor. 
Om deze maatregel te bestendigen, wordt dit aanvullend reglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
Raadsleden K. De Hoog en C. Van Akeleyen komen tussen tijdens de bespreking. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
In de Bethaniënlei aan beide kanten van de rijbaan voor wat betreft 250m aan elke kant van in- en uitgang 
zuid 2, wordt stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd. 
  
Artikel 2  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden E3 met onderborden Xa, Xb en Xc. 
  
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. 
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7. Aanvullend reglement - Schooldries, de parallelw eg naast de appartementen tussen de kerk 
en Nollekensweg - parkeerverbod 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, 
Gemeenteraadslid 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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 
In het verleden werd vastgesteld dat de bewoners en bezoekers van de appartementen gelegen aan de 
Schooldries parkeren in de parallelweg met de appartementen tussen de kerk en Nollekensweg. 
Door de geparkeerde voertuigen werd de weg volledig afgesloten voor het verkeer wat tot gevaarlijke 
situaties kon leiden omwille van de onbereikbaarheid door hulpdiensten. 
Vanaf 10 april 2017 tot en met 9 oktober 2017 werd een parkeerverbod ingevoerd in de Schooldries aan 
beide kanten van de rijbaan voor wat betreft de parallelweg met de appartementen tussen de kerk en 
Nollekensweg. 

Motivatie 
De naastgelegen appartementen hebben eigen parkeerplaatsen en er is een ruime parking aangelegd 
achter de kerk. 
De maatregel werd gunstig geëvalueerd door de verkeersraad van Brecht in zitting van 25 september 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. Bewoners en 
bezoekers van appartementen die gelegen zijn aan de Schooldries (dat is aan de parking achter de Sint-
Michielskerk in Brecht-centrum) parkeren in de parallelweg voor de appartementen tussen de kerk en de 
Nollekensweg.  Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden aangezien de weg hierdoor wordt afgesloten en de 
hulpdiensten geen doorgang meer hebben. 
Om te kunnen parkeren zijn er mogelijkheden genoeg: de appartementen hebben eigen parkeerplaatsen en 
er is een ruime parking voorzien achter de kerk. 
Sinds april van dit jaar werd er, bij wijze van proefopstelling, een parkeerverbod ingevoerd aan beide kanten 
van de Schooldries voor wat betreft de parallelweg voor de appartementen tussen de kerk en de 
Nollekensweg.  De verkeersborden E1 met onderborden Xa, Xb en Xc werden aangebracht om de 
maatregel ter kennis te brengen van de weggebruikers.  Deze maatregel werd door de verkeersraad gunstig 
geëvalueerd. 
Ter verduidelijking: het gaat hier enkel om een parkeerverbod en geen stilstandverbod.  Dit om de bewoners 
van de appartementen toch nog even de gelegenheid te geven hun boodschappen uit te laden of een 
bewoner of bezoeker die slecht te been is, te laten in- of uitstappen. 
Om deze maatregel te bestendigen, wordt dit aanvullend reglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
Raadslid B. Bellens en burgemeester L. Aerts komen tussen tijdens de bespreking. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
In de Schooldries aan beide kanten van de rijbaan voor wat betreft de parallelweg met de appartementen 
tussen de kerk en Nollekensweg, wordt parkeerverbod ingevoerd. 
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Artikel 2  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden E1 met onderborden Xa, Xb en Xc. 
  
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. 
 

8. Aanpassing beslissing dagelijks bestuur 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, 
Gemeenteraadslid 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet, d.d. 15 juli 2005 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 juni 2013 over dagelijks bestuur 
Wet van 17 juni 2016 over de overheidsopdrachten 
Koninklijk Besluit van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten 
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 over de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
van de concessies voor de openbare werken 

Motivatie 
In overeenstemming met artikel 43, § 2, 9° van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd voor het 
vaststellen wat onder het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 van het gemeentedecreet moet 
worden verstaan. 
Volgens artikel 43, § 2, 11° van het gemeentedecreet is de gemeenteraad tevens bevoegd voor het 
vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, 
behalve als het gaat om één van de volgende opdrachten: a) een opdracht die past binnen het dagelijks 
bestuur als vermeld in punt 9°, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is; b) een 
opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. 
In overeenstemming met artikel 43, § 2, 12° van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd voor het 
stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen voor zover de 
verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde 
budget is opgenomen. 
Een duidelijke omschrijving van het begrip dagelijks bestuur is noodzakelijk: 
- voor de invulling van de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen inzake 
overheidsopdrachten alsook inzake daden van beschikking in verband met roerende en onroerende 
goederen van de gemeente 
- voor de afbakening van de delegatiebevoegdheden, inzake budgethouderschap (artikel 159 van het 
gemeentedecreet) 
- voor de vrijstelling van de visumverplichting (artikel 160, § 2 gemeentedecreet) 
- voor het mogelijke gebruik van kasprovisies voor geringe exploitatie-uitgaven (artikel 162, § 1 
gemeentedecreet) 
  
Een goed afgewogen definiëring van het begrip dagelijks bestuur, op maat van de eigen organisatie, is van 
groot belang. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om onder dagelijks bestuur in de zin van artikel 43 § 
2, 9°, 11° en 12° te verstaan: 
- Voor het exploitatiebudget / investeringsbudget : de uitgaven die betrekking hebben op nominatief 
vermelde kredieten waarvan het bedrag kleiner of gelijk is dan het bedrag waarnaar verwezen wordt in 
artikel 42 van de wet op de overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 over het gebruik van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
- Voor het exploitatiebudget / investeringsbudget: de uitgaven die betrekking hebben op niet-nominatief 
vermelde kredieten waarvan het bedrag kleiner of gelijk is aan het bedrag vermeld in artikel 92 van de wet 
overheidsopdrachten (aanvaarde factuur) 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij verwijst 
naar de vorige beslissing door de gemeenteraad op 13 juni 2013, welke met eenparigheid van stemmen 
werd goedgekeurd. De aanpassing vindt haar oorsprong in de gewijzigde wetgeving overheidsopdrachten. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat het in principe de wetgevende arm, de gemeenteraad dus, die beslissingen 
neemt. Bijgevolg moeten deze uitgevoerd worden door het college van burgemeester en schepenen. Deze 
manier van werken, alle beslissingen door de gemeenteraad laten nemen, zou in realiteit nogal onpraktisch 
zijn. Om die reden werd het begrip dagelijks bestuur uitgevonden zodanig dat het college van burgemeester 
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en schepenen autonoom een aantal dagelijkse beslissingen kan nemen. We gaan akkoord met deze 
uitzondering van dagelijks bestuur anders wordt het onwerkbaar. Maar wat houdt het dagelijks bestuur juist 
in? Momenteel is een financieel criterium van toepassing. Boven een bepaald bedrag kan het college van 
burgemeester en schepenen niet beslissen, maar moet de gemeenteraad dat doen. Deze bedragen liggen 
vast zoals in de beslissing van 13 juni 2013.  Het voorstel nu is dat dit bedrag ge-allinieerd zou worden op de 
recente wet overheidsopdrachten. Enerzijds steunt Vlaams Belang het voorstel omdat het een 
vereenvoudiging en stroomlijning is en dus de efficiëntier van het bestuur verhoogd. Anderzijds zou dit de 
bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen significant verruimen omdat de bedragen 
aanzienlijk hoger liggen dan deze van het besluit van 2013. Op zich vormt dit geen probleem op voorwaarde 
dat dit op de juiste manier gebeurt. De bedragen liggen nu op 135.000 exl btw. en 30.000 excl btw. Hoeveel 
was dit in de beslissing van 2013. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat het besluit van 13 juni 2013 ook gekoppeld was aan de toenmalige 
wetgeving overheidsopdrachten. Het betreft enkel een aanpassing van de wetgeving. Vroeger was het 
maximaal 85.000 euro en 8.500 euro, exclusief BTW. 
Raadslid E. Peeters stelt dat de bedragen een stuk worden opgetrokken. De wetgeving schrijft niet voor dat 
deze bedragen verplicht zijn voor de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur. In de definitie van 2013 
was het toch anders. Buiten de bedragen wijzigde het toch ook wel. Alle bepalingen over uitgaven voor het 
onderhoud of instandhouding en de wijziging aan overeenkomsten vielen weg. Het lijkt nu een hele grote 
sprong. 
Burgemeester L. Aerts  antwoordt dat de bedragen op zich hoger liggen, maar het besluit van 2013 stelt dat 
het college opdrachten op exploitatiebudget zonder limiet kon uitvoeren. De controle van deze raad wordt 
niet kleiner. De raad zal haar controlerecht met de bespreking van het budget moeten uitvoeren. Dit is de 
manier om de raad ook te responsabiliseren. 

Stemming:  
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 8 
stemmen tegen (Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van 
Assche, Karina de Hoog) 

Besluit 
Artikel 1 : De beslissing van 13 juni 2013 over dagelijks bestuur wordt ingetrokken. 
Artikel 2 : De inhoud van het begrip dagelijks bestuur wordt als volgt omschreven: 
- Voor het exploitatiebudget / investeringsbudget : de uitgaven die betrekking hebben op nominatief 
vermelde kredieten waarvan het bedrag kleiner of gelijk is dan het bedrag waarnaar verwezen wordt in 
artikel 42 van de wet op de overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 over het gebruik van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
- Voor het exploitatiebudget / investeringsbudget: de uitgaven die betrekking hebben op niet-nominatief 
vermelde kredieten waarvan het bedrag kleiner of gelijk is aan het bedrag vermeld in artikel 92 van de wet 
overheidsopdrachten (aanvaarde factuur) 
Artikel 3 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde diensten. 
 

9. Kempens Landschap - aankoop gronden ter streke v an Noenheuvel -  Sectie K 175 R 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, 
Gemeenteraadslid 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: Natuur en milieubeheer 
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven 
Actieplan: Uitbouw van een milieuzorgsysteem 
Actie: Samenwerking externe partners 
Budgetcode: Toelage Kempens Landschap (aankoop gronden) – 2016/6493002/3/0390 – 5.600 euro 

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

 



10 

Historiek 
Sinds de eerste aankoop in 2006 in de Brechtse Heide heeft VZW Kempens Landschap reeds een zestigtal 
percelen in eigendom. 
Kempens Landschap VZW, Peredreef 5 te 2580 Putte vraagt in haar schrijven d.d. 26 september 2017 
goedkeuring van de gemeente Brecht om over te gaan tot de aankoop tot de aankoop van volgende 
percelen die grenzen aan reeds verworven percelen in Noenheuvel: 
- Het perceel, sectie K 175 R, eigenaar Bierque met een oppervlakte van 1.228 m² 

Motivatie 
Deze aankoop zou een verderzetting betekenen van het eerder genomen engagement tot landschappelijke 
opkuis van de Noenheuvel en zou bijdragen aan een verdere vrijwaring van de Brechtse Heide in het kader 
van het landschapspark de Voorkempen. 
De gemeente Brecht engageert zich om tussen te komen voor 20% bij de totale aankoopkost en het beheer 
en de inrichting van het verworven terrein waar te nemen. Het vermoedelijk aandeel van de gemeente is 650 
euro, respectievelijk kosten voor de aankoop en registratie inbegrepen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
 Goedkeuring wordt verleend aan de verkoop van de volgende percelen door de VZW Kempens Landschap 
VZW: 
 - Het perceel, sectie K 175 R, eigenaar Bierque, oppervlakte 1.228 m² 
 
 Artikel 2 :  
Het gemeentebestuur van Brecht moet voor 20% tussenkomen in de aankoop van de grond namelijk voor 
een bedrag in de vermoedelijke grootorde van 650 euro. Het gemeentelijk aandeel in de kosten van de 
aankoop en de registratie zijn hierin opgenomen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de VZW Kempens Landschap, Peredreef 5 te 2580 
Putte en de financieel beheerder. 
 

Aanvullende agenda 

10. Interpellatie ' Evaluatie Ambachtslaan' - E. Pe eters 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, 
Gemeenteraadslid 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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

Motivatie 
Door raadslid E. Peeters wordt een interpellatie toegevoegd aan de gemeenteraad namelijk 'Evaluatie 
Ambachtslaan'. 
Schepen P. Schrijvers verlaat de zitting.  
Raadslid E. Peeters stelt dat N-VA één jaar geleden, op de gemeenteraad van 13 oktober 2016, een 
voorstel lanceerde over een veilige oversteek in de Ambachtslaan in Brecht, ter hoogte van de voetbalclub 
en sporthal. Schepen Torfs heeft hierop geantwoord dat een veilige doorsteek voor voetgangers creëren hier 
weinig zin had, aangezien men toch steeds de toegangsweg naar en van de parking en het fietspad moet 
kruisen. Er werd door de schepen wel voorgesteld om het doorsteekje aan het putdeksel te verbreden en 
toegankelijk te maken. 
Er werd toen ook afgesproken om de situatie na een jaar te evalueren. We zijn nu exact een jaar verder, dus 
daarom onze vraag naar de evaluatie van de situatie in de Ambachtslaan. 
Schepen P. Schrijvers neemt terug deel aan de zitti ng. 
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Daarnaast hebben we ook heel wat maatregelen voorgesteld in de Ringlaan, waarvan een aantal al zijn 
doorgevoerd, zoals aanleg van het fietspad. We zien echter dat de oversteken in Ringlaan en Ambachtslaan 
niet (meer) volledig veilig zijn. Hoe wordt de situatie in de Ringlaan geëvalueerd? 
Schepen L. Torfs repliceert dat hij kort kan zijn voor wat betreft het doorsteekje tussen de parking en de 
voetbal. Het doorsteekje werd door de groendienst ter hoogte van het putdeksel wat breder gemaakt. 
Sindsdien hebben wij van niemand nog een opmerking gekregen en werden er ook geen ongevallen 
vastgesteld. Het lijkt ons dan ook niet nodig om hier nog verdere maatregelen te nemen. De NVA-fractie was 
trouwens akkoord dat het zo opgelost zou worden. 
Wat betreft de Ringlaan is het me niet helemaal duidelijk waarom de oversteek niet meer volledig veilig zou 
zijn. De blokmarkering werd op de rijbaan geschilderd én de omgekeerde driehoekjes op het fietspad ter 
hoogte van de rijbaan aangebracht waardoor de fietsers steeds voorrang moeten verlenen aan het verkeer 
op de rijbaan. Blijft natuurlijk het feit dat een fietspad aan beide kanten van de rijbaan veiliger is dan een 
tweerichtingsfietspad. Uit het verslag van het fietspadencomité van 27 september ll. blijkt dat er voor de 
fietsers in de Ringlaan en de Ambachtslaan geen problemen of opmerkingen zijn. De schilderingen moeten 
wel opnieuw gebeuren. 
Raadslid E. Peeters antwoordt dat de zebrapaden dus opnieuw geschilderd zullen worden. 
Schepen P. Schrijvers repliceert dat daar zeker iets aan gedaan zal worden. Er zijn voldoende reflecterende 
verkeersborden. Ook fietsers moeten verantwoordelijkheid opnemen. De oversteekplaatsen kunnen 
gebeuren naar analogie met de markering voor fietsoversteken op gewestwegen. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


