
1 

 
Aanwezigen:  
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter 
Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, 
Schepenen 
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Rudi Matthé, 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, Sven Deckers, Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 9 november 2017 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

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. 9 november 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. 
Zoals beloofd werden ondertussen de documenten van monitor met betrekking tot de beslissingsmatrix 
opgevraagd en ontvangen. Deze zullen op extranet geplaatst worden. 
Raadslid P. Van Assche krijgt toelating tot opname van de zitting en hij verwijst hierbij naar het youtube 
kanaal van Vlaams Belang. 

Stemming:  
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 3 
stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 6 onthoudingen (Eline 
Peeters, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 november 2017 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

2. Dagorde OCMW-raad 21 november 2017 - kennisgevin g 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

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 

 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 14 december 2017  
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Historiek 
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 november 2017: 
Agendapunten van de openbare zitting: 
Verslag - Briefwisseling 
1. Kennisname inkomende briefwisseling 
2. Kennisname van het verslag van het vast bureau d.d. 10.10.2017 en 24.10.2017 
3. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 17.10.2017 
Secretariaat 
4. Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de federale pensioendienst - 
gemeenschappelijke sociale dienst 
5. Aanpassing RPR voor het OCMW-personeel sociale dienst en administratie 
6. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement 
Financiën 
7. Budget 2018 
8. Budgetwijziging 1 2017 
9. Meerjarenplan 2014-2023 
Intergemeentelijke samenwerking 
10. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening 
11. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van Igean Milieu en Veiligheid 
12. Algemene vergadering Cipal 15 december 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. 21 november 
2017 
 

Grondgebiedszaken 

3. Straatnaamgeving - Definitieve vaststelling Kock steepad 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

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. De cultuurraad adviseert om 
te kiezen voor Kocksteepad. 
Op 9 oktober 2017 nam het college van burgemeester en schepenen akte van het verslag van de raad van 
bestuur van de cultuurraad. 
Op 12 oktober 2017 stelde de gemeenteraad de straatnaam Kocksteepad voorlopig vast. 
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Op 27 november 2017 sloot het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek dat 
georganiseerd werd van 27 oktober 2017 tot 27 november 2017, 12.00 uur. Er werd 1 bezwaar ingediend en 
behandeld. 

Motivatie 
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet er een straatnaam worden gekozen voor de 
trage wegverbinding gelegen tussen de Lessiusstraat en het Schoolplein. Er wordt aan de gemeenteraad 
gevraagd om de straatnaam Kocksteepad definitief vast te stellen. Tijdens de gemeenteraad van 12 oktober 
2017 werd de voorlopige goedkeuring gegeven, waarna een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 
27 oktober 2017 tot 27 november 2017, 12.00 uur. 
Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend door M. Van Hoydonck, Gemeenteplaats 32 te 
2960 Brecht. 
Het bezwaar gaat erover dat de straatnaam niet meer van deze tijd is en dat "Kock" een onrealistische, 
vreemde samenstelling is. 
Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om het bezwaar ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. 
Volgens de richtlijnen van de VVSG is het immers gebruikelijk om een naam te kiezen die typisch is voor het 
gebied waarop de naam betrekking heeft en om ervoor te zorgen dat een oude plaatsnaam wordt gered. De 
keuze voor Kocksteepad past dus binnen deze richtlijnen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. In het 
dossier dat ter inzage lag, hebt u kunnen zien dat het hier gaat om een trage wegverbinding tussen enerzijds 
de Lessiusstraat en  de Gemeenteplaats. Dit langs een bouwperceel waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning werd afgeleverd op 12 juni 2017.  Op 11 september werd door het college van burgemeester en 
schepenen de noodzaak voor een nieuwe straatnaam vastgesteld. Op 25 september vergaderde de 
cultuurraad over de nieuwe straatnaam en adviseerde voor Kocksteepad.  Op 12 oktober stelde de 
gemeenteraad de straatnaam Kocksteepad voorlopig vast. Er werd een openbaar onderzoek ingesteld van 
27 oktober tot 27 november en daar werd 1 bezwaar ingediend. Het bezwaar gaat erover dat de straatnaam 
niet meer van deze tijd is en dat Kock een onrealistische, vreemde samenstelling is.  Mag ik aan deze 
gemeenteraad voorstellen om het bezwaar ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.  En aldus over te 
gaan naar een definitieve vaststelling van dit pad met de naam Kocksteepad. Deze nieuwe naamgeving gaat 
in vanaf 01 januari 2018. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Besluit  
Artikel 1  
Het bezwaar ingediend door M. Van Hoydonck, Gemeenteplaats 32 te 2960 Brecht wordt ontvankelijk, maar 
ongegrond verklaard. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad stelt de straatnaam Kocksteepad definitief vast. 
De nieuwe straatnaam gaat in vanaf 1 januari 2018. 
 
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 wegendienst, de dienst mobiliteit en 
integrale veiligheid en de dienst communicatie. 
 

4. Straatnaamgeving - Definitieve vaststelling Sint -Michielsweg 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

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. 
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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. 
Op 9 oktober 2017 nam het college van burgemeester en schepenen akte van het verslag van de raad van 
bestuur van de cultuurraad. 
Op 12 oktober 2017 stelde de gemeenteraad de straatnaam Sint-Michielsweg voorlopig vast. 
Op 27 november 2017 sloot het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek dat 
georganiseerd werd van 27 oktober 2017 tot 27 november 2017, 12.00 uur. Er werden 0 bezwaren 
ingediend en behandeld. 

Motivatie 
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet er een straatnaam gekozen worden voor de 
insteekweg aan de Lessiusstraat. Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de straatnaam Sint-
Michielsweg definitief vast te stellen. Tijdens de gemeenteraad van 12 oktober 2017 werd de voorlopige 
goedkeuring gegeven, waarna een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 27 oktober 2017 tot 27 
november 2017, 12.00 uur. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. In het 
dossier dat ter inzage lag, hebt u kunnen zien dat het hier gaat om een wegverbinding of insteekweg  tussen 
enerzijds de Lesiusstraat en de nieuwe woonzone het Lusthof. Op 21 augustus werd er een 
stedenbouwkundige vergunning voor deze insteekweg afgeleverd. Op 04 september werd door het college 
van burgemeester en schepenen de noodzaak voor een nieuwe straatnaam vastgesteld.  Op 25 september 
vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam en de cultuurraad adviseert om te kiezen voor Sint 
Michielsweg.  Op  12 oktober stelde de gemeenteraad de straatnaam Sint Michielsweg  voorlopig vast.  Er 
werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 27 oktober tot 27 november en er werden hier geen 
bezwaren ingediend.  Thans vraag ik aan deze  gemeenteraad om een definitieve vaststelling te doen om 
deze insteekweg de naam te geven van Sint-Michielsweg. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt de straatnaam Sint-Michielsweg definitief vast. 
 
Artikel 2  
De nieuwe straatnaam gaat in vanaf 1 januari 2018. 
 
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 wegendienst, de dienst mobiliteit en 
integrale veiligheid en de dienst communicatie. 
 

5. VV2017/13 - Grondafstand Dopheidelaan - Scherpen bergstraat 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

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 
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Juridisch kader 
Het gemeentedecreet; 
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; 
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 

Motivatie 
Het bestaande lot is gelegen tussen de Dopheidelaan en de Scherpenbergstraat. Het lot wordt opgesplitst in 
2 loten voor vrijstaande bebouwing waarvan één lot georiënteerd is naar de Dopheidelaan. Het tweede lot is 
georiënteerd naar de Scherpenbergstraat. Vooraan beide percelen ligt er nog een stuk grond van 16m² aan 
de Scherpenbergstraat en een stuk grond van 8m² aan de Dopheidelaan gelegen in het wegentracé volgens 
het rooilijnenplan Brecht Zuid fase 3 van 13/04/1995. Het is voorzien dat deze oppervlakten kosteloos en 
zonder kosten overgedragen worden aan de gemeente; 
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; 
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; 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de Scherpenbergstraat 
van 16m² en langsheen de Dopheidelaan van 8m² -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in 
de  zone voor openbare wegenis, zoals aangeduid op het verkavelingsplan gevoegd bij de aanvraag van 
landmeter Vermeiren Frederik, Bredabaan 1231, 2930 Brasschaat betreffende een nieuwe verkaveling 
gelegen te een nieuwe verkaveling gelegen te Scherpenbergstraat 13, 2960 Brecht kadastraal gekend als 
(afd. 2) sectie L 31. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een verkavelingsvergunning wordt verleend. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

6. VV1995/6 - Wijziging kosteloze grondoverdracht v an het wegentracé Molenakkerlaan 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

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 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet; 
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; 
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 
dhr. Louis Van Rompaey wonende te Bethovenstraat 4, 2960 Brecht heeft op 19 februari 1996 een 
verkavelingsvergunning bekomen voor het verkavelen van gronden gelegen te Gasthuisstraat 23, 21, 25, 27, 
29, 31, 49A, Molenakkerlaan 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, ZN, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie C 688 E, 688 F, 688 C, 688 G, 688 B, 
688 D, 688 A, 688 H, 689 B, 689 H, 689 E, 689 F, 689 G, 689 C, 689 D, 691 D2, 691 X, 691 E2, 691 S, 708 
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P2, 708 V2, 708 T2, 708 Z, 708 L2, 708 K2, 708 D2, 708 F2, 708 H2, 708 N2, 708 G2, 708 E2, 708 M2, 708 
R2, 708 S2, 709 N, 709 F, 709 C, 709 E, 709 G, 709 K, 709 H, 709 M, 709 D en 709 L. Het betreft een 
verkaveling voor 44 kavels. 
Op 6 juli 1995 heeft de gemeenteraad het wegentracé van deze verkaveling  goedgekeurd. De grondafstand 
was geen onderdeel van deze gemeenteraadsbeslissing. De eigenlijke grondafstand van het aangelegde 
wegentracé en 2 restpercelen met een gezamenlijke oppervlakte van 7.179m² volgens het plan van 
landmeter Francis Koyen, Eyndovensteenweg 124, 2960 Brecht van 23 september 2015 werden 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 maart 2016. De akte van kosteloze grondafstand werd 
ondertekend op 15 mei 2017. 

Motivatie 
Eén van beide restpercelen, rechts van de ontsluitingsweg met een oppervlakte van 77m², werd onterecht 
overgedragen aan de gemeente als onderdeel van het openbaar domein. Op basis van een notariële akte 
van  2 december 1996 werd dit restperceel aangekocht door Dhr. Marc Keysers en Mevr. Lea Beyers. 
Bijgevolg is dit perceel privaat domein en maakt het geen deel uit van een openbare wegenis. Dit restperceel 
kon dan ook geen deel uitmaken van deze kosteloze grondafstand.   
De eerder opgemaakte akte van grondafstand dient, voor wat betreft dit restperceel, als nietig beschouwd te 
worden.  Voor het overige blijft de akte van kosteloze grondafstand, ondertekend op 15 mei 2017, behouden 
en ongewijzigd. Er werd een verbeterde akte van kosteloze grondafstand opgemaakt door notaris De 
Sadeleer die nu ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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; 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van de ondertekende akte van 15 mei 2017en bijhorende 
grondafstand van het wegentracé van de verkaveling VV1995/6  met een oppervlakte van 7.102m² in plaats 
van 7.179m² - kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, 
volgens het plan landmeter Francis Koyen, Eyndovensteenweg 124, 2960 Brecht van 23 september 2015, 
betreffende de verkaveling van dhr. Louis Van Rompaey gelegen te Gasthuisstraat 23, 21, 25, 27, 29, 31, 
49A, Molenakkerlaan 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, ZN, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie C 688 E, 688 F, 688 C, 688 G, 688 B, 688 D, 
688 A, 688 H, 689 B, 689 H, 689 E, 689 F, 689 G, 689 C, 689 D, 691 D2, 691 X, 691 E2, 691 S, 708 P2, 708 
V2, 708 T2, 708 Z, 708 L2, 708 K2, 708 D2, 708 F2, 708 H2, 708 N2, 708 G2, 708 E2, 708 M2, 708 R2, 708 
S2, 709 N, 709 F, 709 C, 709 E, 709 G, 709 K, 709 H, 709 M, 709 D en 709 L. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en aan notaris  
De Sadeleer. 

Interne Zaken 

7. Einde beheersovereenkomst Financieel beheerder g emeente Brecht - ocmw 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 76 en 271 
Het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra van maatschappelijk welzijn, 
inzonderheid de artikelen 75 en 271 

Historiek 
De gemeenteraad keurde op 11 februari 2016 de beheersovereenkomst tussen gemeente en ocmw met 
betrekking tot gelijktijdig uitoefenen van de functie van financieel beheerder goed. 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde deze beheersovereenkomst goed op 16 februari 2016. 
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Motivatie 
Door de gemeenteraad werd op 11 april 2017 het einde van de beheersovereenkomst gemeente - ocmw 
voor financieel beheerder goedgekeurd vanaf de indiensttreding van de nieuw financieel beheerder. 
Door de gemeenteraad werd op 9 november 2017 akte genomen van het niet aanstellen van een financieel 
beheerder wegens het niet slagen van de kandidaten in de gevoerde procedure. 
Aan de gemeenteraad wordt in huidige zitting de aanstelling van een waarnemend financieel beheerder voor 
de gemeente ter goedkeuring voorgelegd. 
Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de beëindiging van de beheersovereenkomst (financieel 
beheerder) ocmw - gemeente goed te keuren vanaf 31/12/2017. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. Hij 
meldt dat dit reeds besproken werd op de vorige gemeenteraad. Toen werd ervan kennis genomen dat er 
geen geslaagde kandidaten waren. De akte neemt een einde op 31/12/2017. In artikel 1 moet de datum 
aangepast worden. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente stelt een einde aan de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 februari 2016 inzake de bijkomende opdracht van de financieel 
beheerder van het OCMW met ingang van 1 januari 2018. 
 
Artikel 2 
Er wordt onverwijld een aangetekend schrijven gericht aan het OCMW waarin de beëindiging van de 
beheersovereenkomst wordt meegedeeld, met het verzoek dit te agenderen op de eerstvolgende 
vergadering van de OCMW-raad. Aan de OCMW-raad wordt gevraagd in te stemmen met de einddatum van 
de overeenkomst, zijnde 31 december 2017. 
 

8. Vorming eerstelijnszones 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
Vlaams Regeerakkoord 2014 - 2019 met betrekking tot de vereenvoudiging van eerstelijnsstructuren en 
versterking van de eerste lijn. 

Historiek 
In het Vlaamse Regeerakkoord 2014 - 2019 is een vereenvoudiging van eerstelijnsstructuren en versterking 
van de eerste lijn opgenomen. Er is over de jaren heen een brede consensus gegroeid over de noodzaak 
van fundamentele hervormingen in de eerste lijn om zowel de tevredenheid van personen met een zorgnood 
en hun mantelzorgers als de performantie van de zorg te doen stijgen. Het Vlaamse Regeerakkoord 
onderschrijft ook het principe dat de individuele patiënt/ cliënt meer betrokken moet worden bij de 
beslissingen omtrent zijn/haar eigen zorg, dat de patiënt / cliënt mee erkend wordt als expert in zijn/haar 
eigen aandoening of ondersteuningsaanbod. 
De eerste lijn kan als volgt worden gedefinieerd: 
- verwijst naar rechtstreeks toegankelijke, ambulante, generalistische zorg voor niet- gespecificeerde 
gezondheids- of welzijns(gerelateerde) problemen, zowel van fysieke, psychologische en sociale aard; 
- vormt in de regel het eerste contact met professionele zorg; 
- kan diagnostische, curatieve, revaliderende en palliatieve zorgverlening aanbieden voor het overgrote deel 
van de problemen; 
- biedt preventie voor individuen en risicogroepen in de eigen populatie; 
- houdt rekening met de persoonlijke en sociale context van mensen; 
- verzekert continuïteit van zorg over de tijd en tussen zorgaanbieders; 
- ondersteunt de informele zorg rondom de patiënt/ cliënt. 
Als lokaal bestuur streven we naar een hoog niveau van gezondheid, zorg en welzijn van onze burgers, 
zowel kwantitatief (hoeveelheid aanbod) als kwalitatief (hoge kwaliteit). Uiteraard kunnen niet alle zorg- en 
welzijnsgerelateerde vraagstukken binnen de gemeentegrenzen opgelost worden.  Samenwerking op een 
hoger niveau is soms noodzakelijk. Samen met een aantal omliggende gemeenten, en de actoren in zorg en 
welzijn in die gemeenten, moet het lokaal bestuur zich daarom verenigen in eerstelijnszones. Als lokaal 
bestuur zijn wij samen met nog enkele andere partners verplichte partners in die eerstelijnszone. In de 
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eerstelijnszorgzone komt het zwaartepunt te liggen van de ondersteuning van de praktijk of de 
dienstverlening en van de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. 
De eerstelijnszorgzone is de geografische omschrijving van het gebied waarin de lokale besturen en de 
zorgaanbieders die er hun zorg- en dienstverlening ontwikkelen, hun samenwerking proberen vorm te geven 
en hun verantwoordelijkheid opnemen voor de populatie van die eerstelijnszone. De huidige SEL's 
(Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg), GDT's (Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging) en 
LMN's (Lokaal Multidisciplinair Netwerk) zullen opgaan in de eerstelijnszones. 
Een aantal criteria werden vastgelegd om een eerstelijnszone te vormen: 
1) een eerstelijnszone omvat een (deel van een grote) stad of twee of meer gemeenten met een totaal 
aantal inwoners tussen 75.000 en 125.000. Hiervan kan uitzonderlijk worden afgeweken op basis van 
historische (reeds bestaande samenwerkingsverbanden) of sociaal - geografische argumenten. Een te grote 
eerstelijnszone vermindert de kans op effectieve samenwerking tussen de eerstelijnsactoren. Een te kleine 
eerstelijnszone beperkt de mogelijkheden tot ondersteuning. 
2) De eerstelijnszone past binnen de grenzen van één regionaalstedelijke zorgregio of regionale zorgzone. 
Verschillende eerstelijnszones vormen samen één regionale zorgzone. 
3) Om in aanmerking te komen als eerstelijnszone moet de afbakening voldoende draagvlak hebben bij 
belangrijke stakeholders zoals huisartsenkringen, kringen of vertegenwoordigers van de zorgberoepen, 
lokale besturen, woonzorgactoren,... 
4) De eerstelijnszone maakt de coherente inpassing van de hele regio in eerstelijnszones niet onmogelijk of 
zeer incoherent. 
Ook de gemeente Brecht zal moeten bepalen tot welke eerstelijnszone zij wenst te behoren. In de 
voorbereiding van dit dossier, bleek de gemeente Brecht op de wip te zitten tussen twee eerstelijnszones. 
Het kwam er dus op aan om alle argumenten goed tegen mekaar af te wegen en een standpunt hieromtrent 
in te nemen. 

Motivatie 
Na analyse wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om Brecht deel te laten uitmaken van de 
eerstelijnszone Voorkempen . 
De eerstelijnszone Voorkempen omvat volgende afbakening: Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem en Zoersel. 
Samen gaat dit over een bevolkingsgroep van 95.071 inwoners. 
Onder begeleiding van Sel Amberes werd een motivatienota opgesteld die toegevoegd wordt aan deze 
gemeenteraadsbeslissing. De motivatienota licht toe welke argumenten in overweging werden genomen om 
Brecht toe te voegen aan deze eerstelijnszone. Zo wordt verwezen naar de patiëntenstromen naar het 
ziekenhuis AZ Malle, waaruit het volgende blijkt: 
algemeen 
- 38,44% van de patiënten van het dagziekenhuis van AZ Malle zijn afkomstig uit Brecht (waarbij  het 
daghospitaal van AZ Klina 20,77% patiënten van Brecht heeft) 
- 45,88% van de patiënten van de klassieke hospitalisatie van het ziekenhuis van AZ Malle zijn afkomstig uit 
Brecht (waarbij de klassieke hospitalisatie van AZ Klina 18,87% patiënten van Brecht heeft) 
per leeftijdscategorie 
Verblijfscategorie  Leeftijdsgroep  Ziekenhuis  Marktaandeel 

per leeftijd  
Dagziekenhuis 65 jaar en ouder AZ Sint-Jozef Malle 44,56% 
    AZ Klina 20,34% 
    Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 16,50% 
    AZ Monica 6,33% 
  Jonger dan 15 jaar AZ Sint-Jozef Malle 34,29% 
    AZ Klina 27,30% 
    Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 9,84% 
    UZ Leuven 7,30% 
    AZ Monica 6,67% 
    UZ Antwerpen 6,35% 
  Tussen 15 en 64 jaar AZ Sint-Jozef Malle 35,29% 
    AZ Klina 20,38% 
    Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 14,91% 
    AZ Monica 9,80% 
    GZA Ziekenhuizen 6,56% 
    UZ Antwerpen 6,15% 
Klassieke 
hospitalisatie 

65 jaar en ouder AZ Sint-Jozef Malle 52,93% 

    AZ Klina 15,87% 
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    Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 10,01% 
  Jonger dan 15 jaar AZ Sint-Jozef Malle 58,04% 
     AZ Klina 17,95% 
    UZ Antwerpen 10,49% 
  Tussen 15 jaar en 64 

jaar 
AZ Sint-Jozef Malle 38,40% 

    AZ Klina 21,22% 
    Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 10,70% 
    UZ Antwerpen 8,99% 
    GZA Antwerpen 6,03% 
    AZ Monica 5,22% 
AZ Malle is niet alleen het regionale ziekenhuis waar het overgrote deel van de zorgvrager naar 
doorverwezen wordt in de tweede lijn, maar is ook een actieve partner in verschillende 
samenwerkingsverbanden, waaronder de begeleidingscommissie en het faciliteren van een eerstelijnszone. 
In het verleden werden daarnaast tal van andere initiatieven genomen en projecten opgestart die 
intergemeentelijk werden aangepakt. Uit de analyse van deze initiatieven en projecten blijkt dat de betrokken 
gemeenten diezelfde gemeenten zijn die nu een eerstelijnszone zullen vormen. Zo kan gesproken worden 
over KINA pv, Regionaal Praatcafé Dwaallicht rond dementie, Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO, 
Samenwerkingsinitiatief geestelijke gezondheid SIGO, Selab, Huis van het Kind,... 
Indien Brecht ervoor zou opteren om toe te treden tot de eerstelijnszone van Noorderkempen, zou een te 
grote zone ontstaan. Daarnaast heeft het consortium Samen Zorgkrachtig een aanvraag gelanceerd voor de 
gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel. Brecht hoort niet tot dit consortium. 
Om toe treden tot een eerstelijnszone, dient een engagementsverklaring ondertekend te worden en 
verzonden te worden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn. Het is de 
Vlaamse Overheid die definitief beslist over de samenstelling van de eerstelijnszones. Nadat de 
samenstelling van de eerstelijnszone positief werd geëvalueerd door de Vlaamse Overheid, kunnen de 
initiatiefnemers overgaan tot de samenstelling van een zorgraad. Deze zorgraad stuurt de eerstelijnszone 
aan. Deze raad bestaat uit zorgaanbieders van verschillende disciplines, vertegenwoordigers van de 
woonzorgcentra, de gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, het CAW, de 
lokale besturen, vertegenwoordigers van de zorggebruikers en mantelzorger. 
Er moet benadrukt worden dat de patiënt zelf steeds de vrijheid heeft om zorg af te nemen daar waar hij/ zij 
dit wenst. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat zones in trek lijken. Het zijn schaalvergrotingen, er ontstaan synergieën, 
groepsaankopen,.... Toch wil hij enkele kritische opmerkingen uiten. Gaan we niet naar een niveau dat zich 
nestelt tussen provincie en gemeenten? Naar analogie met de politie en brandweer is er een zoneraad, een 
zone, administratie,....vermoedelijk met de nodige mandaten. Dit wordt opgelegd door Vlaanderen. Er is 
geen zonestructuur noodzakelijk, er kan ook werk gemaakt worden van bilateraal overleg. Ook ons land 
bestaat uit dergelijke zonestructuur. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit aanvoelen ook hier aangevoeld wordt. We slikken dit niet zomaar 
kritiekloos. Mogelijks ontstaat er een alternatief bestuursniveau. Neem van mij aan dat ik dit niet 
probleemloos wil slikken. In het slechtste geval kan onze autonomie aangetast worden. Het feit dat we dit 
agenderen heeft tot doel ervoor te zorgen dat we zelf nog kiezen. De vorming van de zones zal gebeuren in 
2019. Nu hebben we nog zelf kunnen kiezen rekening houdend met patiëntenstromen. De burgemeester 
benadrukt dat de patiënt nog steeds zelf kiest waar hij zorg afneemt. 

Stemming:  
Met 23 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, Eline Peeters, Mieke Michiels, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 3 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog) 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de toetreding van de gemeente Brecht tot de eerstelijnszone 
Voorkempen en ondertekent derhalve de engagementsverklaring. 
 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Sel Amberes en het Agentschap Zorg en 
Gezondheid, Afdeling Woonzorg en Eerstelijn. 
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9. Aanpassing sociaal voordeel middagtoezicht + toe lage voor ochtend- en avondtoezicht 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
Besluit Vlaamse Regering  van 24.07.1991 houdende bepalingen van de begrippen gezondheidstoezicht en 
sociale voordelen bedoeld in artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen 
van de onderwijswetgeving. 
Het voornoemd besluit stipuleert dat het middagtoezicht minimaal moet verloond worden met een  brutoloon 
van een opsteller. Dit uurloon bestaat momenteel niet meer. In de schriftelijke parlementaire vraag nr 469 
van 18 augustus 2010 van mevrouw Sabine Poleyn werd dit gewijzigd in het bruto-uurloon van een bediende 
op C1-niveau met 0-jaar anciënniteit. 
Het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau. 
Het gemeentedecreet. 
Het gemeenteraadsbesluit  van 12 december 1991. 

Advies 
OVSG adviseert de besturen om de verloning van de middagtoezichters aan te passen volgens de index. 
Voor het ochtend- en avondtoezicht werd geen minimumverloning opgenomen in het Besluit. OVSG vindt 
het echter aangewezen om hiervoor hetzelfde barema te hanteren maar benadrukt hierin de autonomie van 
de besturen. 
Het scholenoverleg van 19 september 2017. 
ABOC 8 december 2017. 

Motivatie 
In de gemeentescholen wordt middagtoezicht ingericht. 
Het middagtoezicht is een sociaal voordeel waardoor de scholen van de andere onderwijsnetten ook 
aanspraak op kunnen maken. 
In het gemeenteraadsbesluit van 12 december 1991 werden de vergoedingen vastgesteld. De toen 
vastgestelde bedragen zijn via gemeenteraadsbesluit van 13.12.2001 omgezet in euros (€ 7,94 per uur 
eenheid voor middagtoezicht en € 8,68 per uur per eenheid voor het ochtend- en avondtoezicht) . Deze 
bedragen zijn in de loop der jaren niet meer geïndexeerd. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. In het 
gemeenteraadsbesluit van 12 december 1991 werden de vergoedingen vastgesteld. De toen vastgestelde 
bedragen zijn via gemeenteraadsbesluit van 13.12.2001 omgezet in euros. Deze bedragen zijn de loop van 
de jaren niet meer geïndexeerd. Aan de besturen wordt gevraagd om de verloning aan te passen volgens de 
index. Voor de vergoeding voor middagtoezicht en ochtend-en avondtoezicht wordt per 1.1.2018 vastgesteld 
op € 10,00 per uur. Op 1.1.2009 wordt dit verhoogd naar € 11,85 per uur. Met ingang van 1 januari 2018 
vervangt dit reglement de gemeenteraadsbesluiten van 12 december 1991 en 13 december 2001. 
Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de bespreking. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Met ingang van 1 januari 2018 vervangt dit reglement de gemeenteraadsbesluiten van 12 december 1991 en 
13 december 2001. 
 
Artikel 2  
Voor het middagtoezicht in de basisschool wordt volgend normenstelsel gehanteerd: 

• ochtendtoezicht: de volledige schijf bedraagt 25 leerlingen per eenheid 
• middagtoezicht: de volledige schijf bedraagt 50 leerlingen per eenheid 
• avondtoezicht: de volledige schijf bedraagt 15 leerlingen per eenheid 

 
Artikel 3  
Het brutobedrag dat wordt uitbetaald aan de leerkrachten voor de vergoeding voor middagtoezicht en 
ochtend- en avondtoezicht wordt per 01.01.2018 vastgesteld op € 10,00 per uur per eenheid. Op 01.01.2019 
wordt dit verhoogd naar € 11,85 per uur per eenheid. 
De vrijwilligers die toezicht houden worden verloond volgens de vrijwilligersovereenkomst die afgesloten is 
met het gemeentebestuur. De regelgeving op vrijwilligerswerking is hierop van toepassing. 
De PWA-ers die toezicht houden worden verloond volgens de PWA-regelgeving. 
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Artikel 4  
Indien de toezichten worden georganiseerd in verschillende vestigingsplaatsen van éénzelfde school wordt 
het sociaal voordeel berekend per georganiseerd toezicht m.a.w. ongeacht het door het gemeentebestuur 
vastgestelde normenstelsel zal per georganiseerd toezicht één eenheid worden toegekend. 
 
Artikel 5  
De bezoldiging van de toezichters gebeurt door de instellingen die het sociaal voordeel ontvangen. De 
betaling door het gemeentebestuur kan enkel gebeuren na ontvangst van een trimestriële opgave van het 
schoolhoofd of de inrichtende macht met opgave van de uren gepresteerd door elke leerkracht, PWA-er of 
vrijwilliger. 
 
Artikel 6  
De financiële tussenkomst voor het sociaal voordeel wordt toegekend aan de schoolbesturen die erom 
verzoeken en die door het gemeentebestuur nodig geachte controle aanvaarden. Er is enkel sprake van een 
sociaal voordeel als bij de scholen de verloning van de toezichters hoger is dan de ontvangsten van het 
remgeld en werkingsmiddelen die de Vlaamse overheid hiervoor voorziet. 
 
Artikel 7  
De toezichters worden aangeworven en vergoed door het schoolbestuur dat middagtoezicht organiseert in 
haar scholen. 
 
Artikel 8  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. Een uittreksel 
wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bevoegde diensten en aan de inrichtende macht van de 
onderwijsinstellingen voor basisonderwijs van het gesubsidieerd vrij onderwijs, het gemeenschapsonderwijs 
te Brecht en het buitengewoon onderwijs te Brecht. 
  

10. Intrekking belastingreglement hinderlijke inric htingen 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2007 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 december 2013 over de aanpassing van het belastingreglement op het 
openen van hinderlijke inrichtingen 

Motivatie 
Vanaf 1 januari 2018 zal de gemeente Brecht instappen in de procedure omgevingsvergunning. 
Burgemeester L. Aerts geeft een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad heft het belastingreglement op het openen van hinderlijke inrichtingen met ingang van 1 
januari 2018 op. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, de dienst financiën en 
dienst toezicht. 
  
 

11. Kempens Landschap - aankoop gronden ter streke van Noenheuvel -  Sectie K 175 R 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: Natuur en milieubeheer 
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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) – 2017/6493002/3/0390 – 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 

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. 27 oktober 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 N, eigenaar Buts met een oppervlakte van 1.000 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 250 
euro, respectievelijk kosten voor de aankoop en registratie inbegrepen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Schepen P. Schrijvers stelt dat de budgetcode aangepast moet worden naar 2017. 

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 N, eigenaar Buts, oppervlakte 1.000 m² 
 
Artikel 2  
Het gemeentebestuur van Brecht moet voor 20% tussenkomen in de aankoop van de grond namelijk voor 
een bedrag in de vermoedelijke grootteorde van 250 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. 
 

12. Vervanging lid Gecoro 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: Wonen en ruimtelijke ordening 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren. 
Actie: Ondersteuning Gecoro 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 9 januari 2014 over de samenstelling van de Gecoro 
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Motivatie 
Art 8 van 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) bepaalt dat de Gecoro voor elke vergadering een vertegenwoordiger uit van elke 
politieke fractie in de gemeenteraad dient uit te nodigen.  
Door de gemeenteraad werd de samenstelling van de Gecoro op 9 januari 2014 goedgekeurd. 
Raadslid E. Peeters verstuurde op 28 november 2017 het verzoek om de vertegenwoordiger vanuit N-VA 
namelijk Jos Bennenbroek te vervangen door R. Matthé. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. 
Tijdens de bespreking komen raadsleden J. Slegers en E. Peeters tussen.  

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de vervanging van Jos Bennenbroek door R. Matthé als 
vertegenwoordiger vanuit N-VA. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

Financiën 

13. OCMW Budgetwijziging 2017 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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

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

Historiek 
De ocmw-raad keurde de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 d.d. 21 november 2017. 
 

Motivatie 
De budgetwijziging voor het budget 2017 van het ocmw wordt ter aktename voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De budgetwijziging past in het meerjarenplan. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat in 
artikel 1 de goedkeuring moet wijzigen in aktename omdat de budgetwijziging past binnen het 
meerjarenplan. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2017 van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en 
de toezichthoudende overheid. 
 
 
 
  



14 

14. OCMW Meerjarenplan 2014-2023 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet 
Het OCMW-decreet, artikel 148 

Historiek 
De raad van het OCMW keurde het meerjarenplan 2014-2023 goed op 21 november 2017. 

Motivatie 
Tijdens de bespreking in de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-
voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Met 20 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 6 onthoudingen (Eline Peeters, Rudi Matthé, Ben Van 
Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2023 van het OCMW goed. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het ocmw en aan de toezichthoudende overheid. 
 

15. Budget OCMW Brecht - dienstjaar 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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

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

Motivatie 
Het meerjarenplan 2014-2023 werd op 21 november 2016 goedgekeurd door de ocmw-raad. 
Het budget 2018 werd op 21 november 2017 goedgekeurd door de ocmw-raad. 
Het budget 2018 voor het OCMW valt binnen het meerjarenplan van de gemeente 2014 – 2023. 
Het budget 2017 van het OCMW wordt ter aktename voorgelegd aan de gemeenteraad omdat het past 
binnen het meerjarenplan. De toelage van de gemeente Brecht wordt vastgesteld op 2.100.000 euro. 
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Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting over het budget 2018. Het budget wordt ter 
aktename voorgelegd omdat het past binnen het meerjarenplan. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en 
dienst toezicht. 
  

16. Gemeente Brecht - budgetwijziging nummer 2 - di enstjaar 2017 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 8 december 2016 over het budget voor het dienstjaar 2017 

Advies 
Het mat gaf op 21 november een gunstig advies over de budgetwijziging 2017 (2). 

Motivatie 
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 29 november 2017. 
De wijzigingen in het budget 2017 worden gemotiveerd in het verslag van de gemeentesecretaris A. Marnef. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Voor de 
zoveelste maal mag ik U een budget en een meerjarenplan voorleggen, die beide blaken van gezondheid, 
die staan voor het geloof in de toekomst van onze gemeente, en die ook blijk geven van gezonde ambities 
en aantonen dat dit gemeentebestuur de dienstverlening naar de burgers toe steeds weer wil verbeteren. 
Raadslid S. Vandeneijnde verlaat de zitting.  
Vanzelfsprekend staan alle indicatoren in dit budget en in de meerjarenplanning op groen: 

1. een positief resultaat op kasbasis; 
2. een positieve autofinancieringsmarge, niet alleen in het laatste jaar van de meerjarenplanning, maar 

in elk planningsjaar; 
3. een substantieel lagere schuld, die beduidend lager is dan de schuld, waarmee dit bestuur 11 jaar 

geleden vertrok (quasi 10 miljoen lager!) 
4. een aantal belangrijke investeringen voor de toekomst van onze gemeente, waaronder o.m.: 

1. een uitgebreid en gerenoveerd gemeentehuis; 
2. een moderne locatie, waar onze technische diensten zich volop kunnen ontplooien; 
3. een nieuwe basisschool voor Brecht-centrum met alle kansen voor de ontwikkeling van de 

Brechtse jeugd 
Raadslid E. Peeters stelt het volgende. Wat ik altijd al heb gewild voor onze gemeente: dat Brecht een 
levendige gemeente is, waar mensen graag wonen, waar inwoners zich veilig voelen en graag naar buiten 
komen, waar ze vlot van thuis naar hun werk en naar school geraken. Waar ondernemerschap wordt 
gestimuleerd en waar het leuk winkelen is. Waar mensen van alle leeftijden ruimte hebben om te kunnen 
sporten, en spelen en om zich te verenigen. Waar ook gezorgd wordt voor ouderen en mensen met een 
beperking. 
Wat ik wil, is een welvarend Brecht, een gemeente die floreert en bruist. En ik wens hetzelfde aan alle 
inwoners. 
En het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat dit allemaal mogelijk is. De gemeente als 
overheid moet dit niet allemaal zelf willen doen voor de burgers, maar moet alle kansen bieden voor haar 
inwoners om dit waar te maken. 
De gemeente moet dit vertalen in een meerjarenplan en een budget, en moet dit op een efficiënte en 
financieel gezonde manier realiseren. Dat is de verantwoordelijkheid van een gemeentebestuur. 
Raadslid S. Vandeneijnde neemt terug deel aan de zi tting.  
Zoals jullie al wel weten, zijn we het niet altijd eens geweest over de manier waarop dit wordt gedaan. Maar 
deze keer – bij het doornemen van het meerjarenplan en het budget – was ik eigenlijk echt somber. 
Wanneer ik lees dat de broodnodige investeringen steeds worden doorgeschoven - nu zelfs volledig naar de 
volgende legislatuur-, dat de dagdagelijkse exploitatiekosten en uitgaven steeds stijgen, en wanneer ik lees: 
“Mocht in de toekomst de gemeente geconfronteerd worden met een stabilisatie van de bevolking of met een 
afname van de activiteitsgraad van de bevolking, dan zullen de inkomsten van de gemeente mogelijk onder 
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druk komen te staan.” dan word ik niet bepaald gelukkig. U zegt hier eigenlijk dat u de belastingen zal 
moeten verhogen!  
Ik begrijp dat de gemeenten met heel wat financiële onzekerheden worden geconfronteerd, zoals 
pensioenlast. Maar ik kan moeilijk leven met een verhoging van de belastingen, ten koste van de 
Brechtenaar, omwille van keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt. 
Want dan is mijn wens – noem het in deze dagen een kerstwens – voor een welvarend Brecht en 
welvarende Brechtenaren jammer genoeg ver weg… 
Burgemeester L. Aerts stelt dat er geen enkele indicatie is dat belastingen zullen stijgen. We moeten 
rekening houden met de vergrijzing van de bevolking. Vanaf 2030 zal er een significante wijziging voordoen 
waarbij een switch tussen de belasting op de onroerende voorheffing en de personenbelasting zich zal 
voordoen. Elke toekomstige bestuursgroep zal daarmee geconfronteerd worden, maar dat heeft niets te 
maken met een 'platte' belastingsverhoging. 
Raadslid E. Peeters stelt tevens een aantal vragen over de budgetwijziging nummer 2 voor 2017. Op pagina 
4 vraagt ze naar de reden waarom de APB lager uitvalt? Is te verwachten dat dit structureel is? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat het bedrag is overgenomen uit het schrijven van 26 oktober 2017 
vanwege de FOD Financiën. Een en ander resulteert uit het inkohieringsproces betreffende het jaar 2017 en 
deze van het tweede deel van 2016. Dit cijfer houdt ook rekening met de impact van de taxshift. 
Door het ritme van de inkohieringen verlopen de gebudgetteerde ontvangsten nogal wispelturig. Normaal 
zou toch een continue stijging verwacht mogen worden rekening houdende met groei van de actieve 
bevolking, de groei van de economische activiteit en de stijging van de levensduurte. Over de verschillende 
jaren heen stellen we vast dat omwille van bovenstaande redenen de belastingen de voorbije jaren een 
groeiritme kennen van ruim 3%. 
Opgelet: het is niet omdat in de brief van de FOD Financiën een lager cijfer wordt vermeld, dat hieruit ipso 
facto volgt dat de fiscale ontvangsten ook lager zullen uitvallen: zo is het zeer gebruikelijk dat we in 2018 
nog fiscale ontvangsten kunnen boeken, die betrekking hebben op het budgetjaar 2017: op het ogenblik dat 
de rekening 2017 hier wordt voorgelegd, zullen we hierover uitsluitsel kunnen geven. 
Ik maak hierbij één grote caveat: door de toename van de vergrijzing van de bevolking zal er in de volgende 
legislatuur dienen ingegrepen te worden, in die zin dat, indien men wenst dat de inkomsten van het 
gemeentebestuur op peil blijven, er zich noodzakelijkerwijze een verschuiving zal opdringen van de 
aanvullende personenbelasting naar de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Tegelijkertijd kan er dan 
door het bestuur blijk gegeven worden van de bekommernis om in onze gemeente op rechtvaardige wijze te 
taxeren en belastingen te innen. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de leningen op pagina 5. De lening van 1.750.000 EUR in 
2017 wordt nu toch geschrapt, omwille van het verschuiven van verschillende investeringen. Kan er een 
overzicht gegeven worden van welke investeringen er normalerwijze met deze lening gefinancierd zouden 
worden en waarom deze niet meer doorgaan of verschuiven? Gemeentehuis? 
Burgemeester L. Aerts stelt dat sinds de invoering van de BBC leningen niet meer aangegaan worden voor 
specifieke projecten maar om een tekort op kasbasis tegen te gaan. Zolang de gemeente voldoende liquide 
middelen heeft is het onnodig leningen aan te gaan. M.a.w., een lening dient thans beschouwd te worden als 
een “sluitpost”. 
Schepen P. Schrijvers verlaat de zitting.  
Ik daag het raadslid uit om aan te geven welke investering van enige omvang geen doorgang zou vinden (de 
aanstraling van de kerk in Sint-Lenaarts uitgezonderd) en voor het overige is het perfect normaal dat 
investeringen in de tijd kunnen opschuiven. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de administratiekosten op pagina 6. Naast de langdurige 
afwezigheid van het afdelingshoofd grondgebiedszaken, is nu ook de milieu-ambtenaar langdurig afwezig. 
Binnenkort komt de omschakeling naar de omgevingsvergunning. Ik heb gezien dat er reeds een voltijdse 
statutaire Deskundige Omgeving is aangesteld. Hoe wordt de dienst Grondgebiedszaken uitgerust naar de 
toekomst toe, om ervoor te zorgen dat de deadlines worden gehaald, de burger voldoende advies en 
informatie krijgt, en dat de werkdruk toch nog niet te hoog wordt? 
Raadslid M. Bresseleers verlaat de zitting.  
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat deze vraag op zich geen betrekking heeft op het budget en/of 
meerjarenplanning, maar is een vraag naar de toekomstige personeelsformatie, resp. het toekomstig 
organogram van de ééngemaakte gemeentelijke dienstverlening (gemeentebestuur en OCMW). Op huidig 
ogenblik is het nog te vroeg om hierover uitspraken te doen, maar wij verwachten om met dit dossier naar de 
gemeenteraad te komen in de loop van het tweede trimester van 2018. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de wegenwerken op bladzijde 6. Waarom wordt de bouw 
van de fietstunnel 3 jaar verschoven, naar 2020? 
Burgemeester L. Aerts stelt dat dit project de nodige voorbereiding vraagt en het is ook afhankelijk van de 
goedkeuring ervan door het Agentschap Wegen en Verkeer. Tot op vandaag is dit eenmalig voorwerp van 
bespreking geweest met AWV, doch deze kwestie dient nog verder uitgeklaard te worden. 
Raadslid E. Peeters stelt dat op pagina 8 het project voor de aanstraling van de kerk in St Lenaarts 
momenteel niet gerealiseerd wordt. Waarom niet en naar welk jaar wordt dit project dan verschoven? 
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Schepen P. Schrijvers neemt terug deel aan de zitti ng.  
Burgemeester L. Aerts repliceert dat het project ten voorlopige titel geschrapt werd wegens niet urgent. 
Raadslid E. Peeters vraagt of men met betrekking tot de erelonen en procedurekosten op pagina 16 een 
overzicht kan krijgen van de juridische procedures in 2017 en lopende procedures? 
Burgemeester L. Aerts maakt een overzicht in 2017. Hij stelt dat op deze post alle lijkschouwingen worden 
geboekt en alle tussenkomsten van gerechtsdeurwaarders in procedures voor de gemeente (o.a. 
wanbetalingen). Voorts worden volgende dossiers hierop geboekt namelijk dossier weigering 
stedenbouwkundige vergunning Kattenhoflaan, dossier Brasschaatbaan 13 (handhaving stedebouw), 
herstelvordering Oudaenstraat, juridische ondersteuning PPS ’t Centrum, juridische ondersteuning dossier 
speeltuin De Merel, dossier afwikkeling Kleipikkersmuseum met “Monument in Ontwikkeling”, advies VAT 
House inzake oprichting AGB en recuperatie BTW, dossier schijnhuwelijk,  dossier arbeidsongeschiktheid en 
het dossier kunstgrasveld Sint Job. In 2018 worden op deze post alle lijkschouwingen geboekt en alle 
tussenkomsten van gerechtsdeurwaarders in procedures voor de gemeente (o.a. wanbetalingen). Met 
betrekking tot dossiers zijn dit het dossier onteigening Kraaienhorst, dossier kunstgrasveld Sint Job, beroep 
inzake sociale verkaveling Jan Frans Spruytweg – Laarweg, advies VAT House recuperatie BTW en 
eventueel bijkomende herstelvorderingen. 
Raadslid M. Bresseleers neemt terug deel aan de zit ting.  
Raadslid E. Peeters vraagt op pagina 17 meer informatie over de administratiekosten. Dit is zeer onduidelijk 
ingegeven. Er wordt 2 keer 22.086 EUR ingeschreven en daarna 2 keer terug gecorrigeerd. Waarom is dit 
gebeurd? 
Burgemeester L. Aerts stelt dat het correcties betreft. Het is onvermijdelijk dat deze correcties zichtbaar 
blijven. Voor elke wijziging aan het budget wordt een volgnummer in het budgettair dagboek toegekend. Op 
deze manier kan de audit controleren of elke wijziging correct is opgenomen in de budgetten en nagaan of 
de beleidsrapporten in overeenstemming zijn met de boekhouding en de digitale rapportering. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 21 namelijk over 'Overig beleid natuur-en 
milieubeheer. Er worden verschillende bijkomende kosten voorzien op de post 
Bezoldigingen/personeel/sanering van bodemverontreiniging. Gaat dit enkel en specifiek over personeel 
voor sanering van bodemverontreiniging? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat de wijziging inzake de tewerkstelling van de statutaire milieuambtenaar 
van een regime van 4/5 naar voltijds (intrekking 1/5 ouderschapsverlof) heeft budgettaire gevolgen.Voor de 
wedde een verhoging met € 12.087,00 en voor de patronale bijdrage met € 4.965,00  (maar patronale 
bijdragen zitten op beleidsveld 6211000/3/320).   Daarnaast is er op die post een waarnemingstoelage 
uitbetaald aan de waarnemende milieuambtenaar (VT) wat een verhoging inhoudt met € 7.712,84 (12 
maanden) en voor de waarnemende ambtenaar handhaving (HT) een verhoging met € 2133,54  (vanaf juli – 
6 maanden). 
Raadslid E. Peeters vraagt hoeveel de realisatiegraad van investeringen op dit moment inhoudt? 
Burgemeester L. Aerts verwijst hiermee naar onderstaande bedragen. 
 

  Jaarrekening  Eindbudget  Initieel budget  
 uitg  ontv  Saldo  uitg   ontv  Saldo  uitg  ontv  Saldo  

Totalen  21.423.711 23.263.931 1.840.221 37.537.789 30.588.015 -6.949.77 34.188.284 31.301.817 -2.886.467 
Exploitatie 19.004.603 22.172.882 3.168.279 25.231.891 29.419.201 4.187.309 25.228.222 28.605.003 3.376.781 
Investeringen 2.391.776 982.817 -1.408.959 9.715.703 1.060.581 -8.655.122 6.369.867    38.581 -6.331.286 
Andere 27.332 108.233 80.901 2.590.195  108.233 -2.481.962 2.590.195 2.658.233 68.038 

  
De realisatiegraad van de investeringen ligt momenteel op circa 40% (met dien verstande dat het hier gaat 
om de geboekte facturen op datum van heden); een en ander heeft ook in grote mate te maken met het feit 
dat er enkele maanden vertraging zitten op de realisatie van het ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts, 
waarvoor er in 2017 een som van EUR 2.216.352,00 voorzien was; indien deze som nu als betaald zou 
kunnen beschouwd worden, zouden we reeds op een realisatiegraad van circa 70% zitten… 
In tegenstelling tot wat het geacht raadslid wil impliceren, is er dus absoluut geen sprake van een 
zogenaamd “desinvesteringsbeleid”, wel integendeel! Er dient hier ook herinnerd te worden aan het feit dat 
zeer grote bedragen inmiddels “gedebutgetteerd” werden. Bij wijze van voorbeeld verwijs ik hier naar 1) alle 
investeringen inzake politiezorg, 2) alle investeringen inzake brandweerzorg, 3) en niet in het minst: de 
investeringskost in riolering (met inbegrip van de overheveling van de gemeentelijke saneringsbijdragen). 

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), 9 
stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Eline Peeters, Rudi Matthé, Ben Van Riel, 
Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 
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Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de budgetwijziging nummer 2 voor het dienstjaar 2017: 
- verhoging exploitatieontvangsten met 743.064 euro 
- verlaging exploitatieuitgaven met  187.381 euro 
- verhoging investeringsontvangsten met  330.000 euro 
- verlaging investeringsuitgaven met 349.476 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat:  1.610.255 euro 
- Resultaat op kasbasis: 197.401 euro 
- Autofinancieringsmarge: 1.705.347 euro 
 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt voor passend gevolg overgemaakt aan de hogere overheid en aan de 
financieel beheerder. 
 

17. Toelagen + 2.500 euro aan verenigingen en inste llingen - dienstjaar 2017 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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

Motivatie 
Door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om voor het dienstjaar 2017 een reeks 
aangepaste toelagen te voorzien boven de 2.500 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Met 20 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 6 onthoudingen (Eline Peeters, Rudi Matthé, Ben Van 
Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1  
De volgende aangepaste toelagen worden voorgelegd en goedgekeurd. 
2017/6493016/3/0390 Toelage Kyotomobiel in de 

Noorderkempen / Overige 
milieubescherming 

- 16.000 euro 

2017/6490220/4/0400 Toegestane werkingssubsidies 
Politiezone / Bijdrage aan de 
politiezone 

- 127.528 euro 

2017/6491003/1/0160 Toelage ontwikkelingsprojecten / 
Hulp aan het buitenland 

- 3.900 euro 

2017/6490000/0/0020 Toegestane werkingssubsidies - 
lidmaatschapbijdragen of bijdrage in 
de werkingskost / Fiscale 
aangelegenheden 

- 92.656 euro 

2017/6491003/1/0160 Toelage ontwikkelingsprojecten / 
hulp aan het buitenland 

7.800 euro 

2017/6492002/2/0210 Inleggen Pendelbus 16.000 euro 
2017/6490210/9/0900 Toegestane werkingssubsidies 

OCMW / Bijdrage aan het OCMW 
25.694 euro 

2017/6493012/3/0300 Toelage milieu Igean ook 
innovatiefonds / Verwerken van 
huisvuil 

-217.704 euro 

2017/6495014/5/0530 eenmalige financiële bijdrage aan 
PDPO-project met werktitel 

5.000 euro 
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'Agrarisch hergebruik van 
infrastructuren in agrarisch gebied' 

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

18. Wijziging en verlenging Meerjarenplan 2014-2023  - gemeente Brecht 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Juridisch kader 
Het meerjarenplan 2014-2023 werd bezorgd aan de raadsleden d.d. 29  november 2017. 

Advies 
Het managementteam gaf d.d. 21  november 2017 een positief advies over het meerjarenplan 2014-2023. 

Motivatie 
Tijdens de bespreking in de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de voorzitter-
burgemeester L. Aerts. 
Raadslid E. Peeters gaat dieper in op een aantal vragen over het meerjarenplan en het budget. Op pagina 8 
vraagt ze over informatica welke investeringen zitten er concreet vervat in de 299.000 EUR? 
Burgemeester L. Aerts stelt dat de volgende zaken vervat zitten in het budget van EUR 299.000,00 namelijk 
de server, nieuwe licenties servers, backupsysteem, microsoftoffice, vervanging van hardware (+/- 25 
toestellen), klein computermateriaal (oa kabels, …), nieuwe telefonie op basis van software (voor verhuis), 
aansluiting bib Sint Lenaarts op het netwerk (draadloze verbinding), monitoringtools voor netwerk – 
fileserver,      informatieschermen voor gemeentelijke gebouwen, software voor werken op afspraak, 
subsidiedossiers vrijetijdsdiensten, postregistratie, digitalisering burgerlijke stand, record management tool 
(digitaal archiveren). 
Raadslid E. Peeters vraagt op pagina 30 meer informatie over de merel. Het is ons niet duidelijk welke 
werken er nu wel of niet meer worden uitgevoerd. Kan daar een duidelijk overzicht van worden gegeven? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat momenteel budget werd opgenomen voor de aanleg van een 
cyclocrossparcours in eigen beheer voor EUR 10.000,00 (investeringsuitgave) en ten tweede voor 
'omgevingswerken sportinfrastructuur' voor EUR 100.000,00 (investeringsuitgave). 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 85 over de belastingen in het meerjarenplan. Zowel 
in de budgetwijziging 2017 als in deze toelichtende nota wordt vermeld dat de ontvangsten uit de OVH en 
APB lager uitvallen dan verwacht. Toch blijven we een ‘realistisch groeipercentage’ aanhouden. Wat indien 
de ontvangsten de komende jaren toch niet groeien volgens deze groeivoeten? 
Burgemeester L. Aerts stelt dat door het ritme van de inkohieringen  de gebudgetteerde ontvangsten nogal 
wispelturig verlopen. Normaal zou toch een continue stijging verwacht mogen worden rekening houdende 
met groei van de actieve bevolking, de groei van de economische activiteit en de stijging van de 
levensduurte. Over de verschillende jaren heen stellen we vast dat omwille van bovenstaande redenen de 
belastingen de voorbije jaren een groeiritme kennen van ruim 3% 
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Brecht is een groeiende gemeente met een relatief actieve bevolking. Zolang deze situatie zich verder zet, 
zal de belastbare basis voor de bovenstaande belastingen blijven toenemen, zonder dat de aanslagvoeten 
hoeven te stijgen.  Mocht in de toekomst de gemeente geconfronteerd worden met een stabilisatie van de 
bevolking of met een vergrijzing van de bevolking dan zullen de inkomsten van de gemeente mogelijk onder 
druk komen te staan. 
Hier past het dan ook mijn eerder caveat te herhalen: door de toename van de vergrijzing van de bevolking 
zal er in de volgende legislatuur dienen ingegrepen te worden, in die zin dat, indien men wenst dat de 
inkomsten van het gemeentebestuur op peil blijven, er zich noodzakelijkerwijze een verschuiving zal 
opdringen van de aanvullende personenbelasting naar de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Op 
die wijze kan het gemeentebestuur hier ook zorgen voor rechtvaardige belastingen. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de beleggingen op pagina 86 in het meerjarenplan. Kan er 
een overzicht worden bezorgd van alle beleggingen (met rendement) die de gemeente momenteel 
aanhoudt? 
Burgemeester L. Aerts stelt dat omwille van de ingeschreven investeringsprojecten de gemeente leningen 
dient in te schrijven om het resultaat op kasbasis positief te krijgen. Zolang leningen worden ingeschreven in 
de budgetten is het niet opportuun om op lange termijn te gaan beleggen om vervroegde opnames en de 
daarmee gepaard gaande kost te vermijden. De gemeente belegt vrijwel uitsluitend op korte termijn. De 
rentevoeten zijn quasi nihil. Indien de gemeente er van uit zou gaan dat steevast een belangrijk deel van de 
geplande investeringen sowieso niet kan uitgevoerd worden binnen de voorziene termijn zou het evenwel 
mogelijk zijn. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de leningen in het meerjarenplan op pagina 86. We zien dat 
er zeer veel investeringen worden doorgeschoven naar de volgende bestuursperiode, en dat het volgende 
bestuur al wordt belast met grote op te nemen leningen. En dit terwijl de doorkijk van dit meerjarenplan naar 
2023 eigenlijk een eerder technische oefening is. Waarom is er gekozen om het (nog niet bestaande, en niet 
besliste) meerjarenplan 2020-2025 toch al op deze manier te bezwaren? 
Burgemeester L. Aerts repliceert als volgt. Laat me vooraf stellen dat ik verwacht dat de lening van EUR 
2.300.000,00, die we voor 2018 inschreven, zeer vermoedelijk niet zal dienen opgenomen te worden; de 
rekeningcijfers zullen hier in grote mate uitsluitsel geven. Indien dit gegeven bewaarheid wordt, zal dit willen 
zeggen dat er door dit bestuur in deze legislatuur geen enkele lening diende opgenomen te worden! Il faut le 
faire. En ja, voortgaande op de bewering van ons geacht raadslid, welke belangrijke investeringsposten 
dienen in haar ogen geschrapt te worden? Dit is trouwens een lopend meerjarenplan, waarbij er uitgegaan 
wordt van het continueren van de gemeentelijke werking. Het is aan de nieuwe legislatuur om eigen 
accenten te leggen. De doortrekking van het meerjarenplan tot 2023 laat in elk geval ten overvloede zien dat 
de gemeentefinanciën zeer gezond zijn. Het is wel vreemd dat het geacht raadslid, wiens partij zo graag zou 
willen deelnemen aan het bestuur, nu plots schrik krijgt… Iedereen zal toch wel beseffen en hopelijk ook de 
oppositie dat koken geld kost en soms veel geld en dat er op zich niets oneerbaars kleeft aan het opnemen 
van een lening voor de financiering van uitgaven. Ik dien bovendien op te merken dat we naar het einde toe 
van de volgende legislatuur een schuld zullen hebben van circa 26 miljoen euro en ik heb U zonet gezegd 
dat ik verwacht dat deze de facto nog een heel stuk lager zal liggen. Eigenlijk moet ik zeggen een schuld van 
“maar” 26 miljoen euro, nu ikzelf ben moeten beginnen met een schuld van bijna 35 miljoen euro. Beleid 
maken, dossiers realiseren, zeg maar, Brecht besturen is geen zaak voor angsthazen… 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 87 in het meerjarenplan namelijk de technische 
dienst en groendienst. De voormalige terreinen van Coertjens worden genoemd als potentiële locatie voor 
de technische dienst. Wat is het eigendomsstatuut van deze gronden en zit de volledige verwerving, bouw 
en verhuis in het genoemde bedrag van 2.000.000 EUR? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat het geacht raadslid zich vergist: er wordt in het budgetjaar 2019 een 
krediet van EUR 2.000.000,00 ingeschreven en in het budgetjaar 2020 een zelfde krediet van EUR 
2.000.000,00, hetzij in totaal EUR 4.000.000,00. Een totale investeringskost van slechts 2.000.000,00 zou 
niet ernstig zijn. De voorziene bedragen dekken de bouwkosten, de inrichtingskosten (technieken!) en de 
omgevingswerken. Hierin is niet begrepen de kostprijs van de grond in kwestie, die met Igean dient 
verrekend te worden. Igean heeft nochtans reeds laten weten dat, indien de andere gronden van de site 
Coertjens op een normale wijze kunnen verkocht worden, een en ander tot gevolg zal hebben dat de grond 
voor de bouw van de site voor de technische diensten gratis aan het gemeentebestuur kan worden 
overgedragen. Dit is trouwens een gangbaar resultaat, kenmerkend voor de werking van Igean, nu op 
eenzelfde wijze, dus gratis, de grond, waarop in de deelgemeente Sint-Job-In-‘t-Goor kon gebouwd worden, 
aan de gemeente kon overgedragen worden. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 88 in het meerjarenplan over communicatie. Is het 
mogelijk om dit communicatieplan te bezorgen, alsook de concrete acties die hieruit volgen? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit plan via het extranet aan de gemeenteraadsleden bezorgd zal 
worden. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de 'bijdrage Pidpa' in het meerjarenplan op pagina 94.  Er 
wordt een hogere ontvangst van PIDPA voor werken op het openbaar domein ingeschreven en dit wordt de 
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volgende jaren doorgetrokken. Hoe wordt deze bijdrage berekend? Kan dit op deze manier jaarlijks worden 
doorgetrokken? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat de bedragen voor 2017 en 2018 terug te vinden zijn in een brief van 
Pidpa van 28/10/2017. Na contactname met pidpa bleek dat voor 2019 hetzelfde bedrag mag ingeschreven 
worden als voor 2018. Historisch gezien wordt elke 2 jaar een verhoging toegepast. Deze verhoging is geen 
zekerheid. Voor dit meerjarenplan worden de cijfers voor 2020 en verder geïndexeerd. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de concessie voor het centrum op pagina 96 in het 
meerjarenplan. De werken aan het ontmoetingscentrum in St Lenaarts worden naar achter geschoven (zie p. 
95). Er wordt daarentegen wel al vanaf 2018 een ontvangst van concessie ingeschreven (weliswaar laag 
bedrag) en in 2019 het volledige concessiebedrag. Wordt het Centrum in 2019 al een volledig jaar 
uitgebaat? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat bij de opmaak van de begroting we er nog vanuit gingen dat we vroeger 
over de bouwvergunning zouden kunnen beschikken en dat het ontmoetingscentrum nog operationeel zou 
kunnen zijn in 2018. Het bouwprogramma voorzag immers 315 kalenderdagen uitvoeringstermijn en nog 22 
extra werkdagen voor de uitvoering van de diverse bijaktes. Zeer vermoedelijk zal deze visie net iets te 
optimistisch geweest zijn en zal er zich op dat vlak een bijstelling opdringen. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de herstelling van fietsen op pagina 98 in het 
meerjarenplan. In 2018 worden middelen voorzien voor de aanwerving van een personeelslid. Wordt dit 
personeelslid aangeworven bij de gemeente of draagt de gemeente enkel bij in de werkingskost van de 
Kringwinkel? 
Burgemeester L. Aerts stelt dat het gemeentebestuur zelf niet overgaat tot aanwerving. Wij dragen enkel bij 
in de werkingskosten met inbegrip van de personeelkost van Kringwinkel De Cirkel. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over het OCMW op pagina 100 in het meerjarenplan. Er wordt 
een overzicht gegeven van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen aan het OCMW. Daar wordt in 2018 en 
2019 uitgegaan van een bedrag van 2.100.000 euro en zou moeten stijgen in 2023 naar 2.300.000 euro. In 
2018 en 2019 wordt het saldo echter nog afgebouwd met 706.427 EUR per jaar. Netto gaat het dus over een 
grotere stijging. Waarom blijven we in 2018 en 2019 nog werken met de afbouw van de dotatie? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat de gemeentelijke bijdrage van het OCMW is zoals ze is: 2.100.000 in 
2018. Door vroegere overschotten is er destijds binnen het OCMW een geweldige reserve opgebouwd. Er is 
voor geopteerd dat het OCMW zijn reserves terugbrengt over een periode van 6 jaar. Er zijn 4 jaar 
gepasseerd er volgen nog 2 jaar. Deze afbouw van de reserves heeft geen invloed op de bedragen dewelke 
worden ingeschreven als gemeentelijke bijdrage. Wel wordt er effectief slechts 1.400.000 euro aan het 
OCMW overgemaakt. De werking van het OCMW komt hierdoor niet in het gedrang, aangezien het OCMW 
nog belangrijke liquide middelen bezit. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de kleuterschool op pagina 105 in het meerjarenplan. Kan u 
wat meer uitleg geven over deze constructie en waarom het kapitaal van deze financieringsmethode niet 
terug te vinden is? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat de geboekte bedragen de terbeschikkingstellingsvergoeding betreffen 
in het kader van het BFM-project. Er is geen onderscheid te maken tussen kapitaal, financieringskost en 
onderhoudskost. Dit zal anders zijn bij het project Scholen Van Morgen. 
Raadslid E. Peeters stelt dat bij het MJP een gedetailleerd overzicht zit van de personeelskost. Dit is echter 
zonder de andere entiteiten. Is het mogelijk om een overzicht te geven van de personeelskosten (ten 
behoeve van de gemeente Brecht) in de politiezone, de brandweerzone en IGEAN? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat de personeelskost binnen de Politiezone Voorkempen 11.787.780,19 
(rekening 2016), voor de Brandweerzone Rand EUR 9.097.892,38 (rekening 2016), voor Igean 
Dienstverlening EUR 1.779.281,00 (gepubliceerde jaarrekening 2016) en voor Igean Milieu en Veiligheid 
EUR 8.167.933,00 (gepubliceerde jaarrekening 2016). 
Het is evenwel onbegonnen werk om voor elk van deze organisaties aan te geven welke fractie van de 
personeelskost specifiek aan de gemeente Brecht zou kunnen worden toegewezen. Hoogstens zou men 
voor de politiezone kunnen stellen dat Brecht van de totale gemeentelijke dotatie 29% voor zijn rekening 
dient te nemen (opgelet: dit is geen 29% van de totale politiekost binnen de politiezone!) en dat Brecht 
binnen de brandweerzone 6,53% van de totale gemeentelijke dotatie voor zijn rekening dient te nemen (ook 
hier opgelet: dit is geen 6,53% van de totale brandweerkost binnen de brandweerzone!). Voor Igean ligt dit 
geheel anders, nu er meestal kan geopteerd worden voor de vrije deelname van gemeentebesturen aan 
acties van Igean (bij voorbeeld inzake ophaling restafval). 
Raadslid J. Slegers vraagt meer informatie over pagina 87 over de werken aan het dak van het gebouw in 
de Venusstraat. Het doel is om hier tijdelijk de gemeentelijke diensten onder te brengen, maar wat gebeurt 
er nadien. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit keuzes zijn die nog gemaakt moeten worden. Op de bovenste 
verdieping zit kerkfabriek Sint Michiel. Dat zal zo blijven. Over de andere verdiepingen en de kelder zal pas 
tegen 2020 - 2021 duidelijkheid zijn. 
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Raadslid J. Slegers vraagt meer informatie over pagina 87. Over welke energiebesparende werken gaat 
het? Burgemeester L. Aerts repliceert dat Eandis energie-audit heeft uitgevoerd. Dit kan vanalles zijn: 
ramen, isolatie, verlichting,.... Als u specifiekere informatie wil, kan dit opgevraagd worden. 
Raadslid J. Slegers vraagt meer informatie over pagina 93 en meer bepaald over de grondverwervingen en 
rioleringsdossiers in de Kloosterstraat. Kloppen deze jaartallen? 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat er 800.000 euro in 2019 en 1.000.000 euro in 2020 ingeschreven werd. 
De tekst is juist. De kader is niet correct. 
Raadslid J. Slegers vraagt hoe ver we staan met de algehele riolering van de gemeente? Is daar een zicht 
op? Ik krijg vaak deze vraag van de inwoners. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat het moeilijk te antwoorden is als ik geen specifieke straat heb. Er werd 
de voorbije jaren heel wat gerioleerd. Ik kan nog spreken over de Poppelaerstraat, Nieuw Rommersheide, 
De Vijvers, Heihoefke, Bethaniënlei, Scheepvaartlaan, N 153, Vaartkant Links, Koningsstoel,... 
Raadslid J. Slegers vraagt of er een planning beschikbaar is? 
Schepen P. Schrijvers antwoordt dat deze terug te vinden is in de meerjarenplanning. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat we deze dossiers ook op een kwartaalprogramma van de VMM moeten 
krijgen. Het is niet altijd eenvoudig. 
Raadslid J. Slegers vraagt of er een moeilijke communicatie is hierover. Het gaat toch traag. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat alle Vlaamse gemeenten bediend moeten worden. 
Raadslid J. Slegers stelt dat de buitengebieden dus vermoedelijk nog even zullen moeten wachten. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat er voor riolering al heel wat werk werd verricht in Brecht, rekening 
houdende met de grootte van ons grondgebied. 
Raadslid J. Slegers vraagt of schepen De Veuster al meer kan zeggen over de stand van zaken voor de 
concessie. 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er nog geen nieuwe wending is. In het voorjaar zullen we daarover 
landen. 
Raadslid J. Slegers vraagt of er toekomstgericht nog dringende aanpassingen nodig zijn in het woon-en 
zorgcentrum. Zijn we nog verplicht om deze investeringen te doen gelet op de geldende regelgeving. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit een zeer verstandige vraag is en iedereen moet hierover nadenken. 
In het begin van de volgende legislatuur moeten we beslissing nemen over de bouw van een nieuw woon-
zorgcentrum met financiële gevolgen voor de gemeente. Ouderenzorg moet in één of andere vorm 
georganiseerd worden. De gemeente heeft daar een taak. Voorlopig is er geen probleem rond de erkenning, 
maar het zou getuigen van vooruitziendheid om hierover na te denken. 
Raadslid J. Slegers stelt de nood alleen maar groter zal worden. De gemeenten denken heel sterk mee in 
Nederland in samenspraak met andere zorgpartners. 

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), 9 
stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Eline Peeters, Rudi Matthé, Ben Van Riel, 
Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014-2023 wordt goedgekeurd en vastgesteld door de gemeenteraad. 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Het gecumuleerde 
budgettaire resultaat 

1.610.255 817.311 29.969 88.886 111.429 349.687 528.657 

Resultaat op kasbasis 197.401 110.884 29.969 88.886 111.429 349.687 528.657 
Autofinancieringsmarge1.705.347 935.623 1.116.111 1.410.773 1.450.308 1.927.276 2.419.240 
Artikel 2 
Onderhavig besluit zal samen met het meerjarenplan 2014-2023 worden overgemaakt aan de hogere 
overheid en de financieel beheerder. 
 

19. Budget gemeente Brecht dienstjaar 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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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 
Het budget 2017 werd bezorgd aan de raadsleden d.d. 29 november 2017. 

Advies 
Het managementteam verleende d.d. 21 november 2017 een positief advies over het budget voor het 
dienstjaar 2018; 

Motivatie 
Er wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
De staat van het financieel evenwicht is als volgt: 
Het gecumuleerde budgettaire resultaat : 817.311 euro 
Resultaat op kasbasis: 110.884 euro 
Autofinancieringsmarge:  935.623 euro 

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), 9 
stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Eline Peeters, Rudi Matthé, Ben Van Riel, 
Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1  
Het budget 2018 wordt goedgekeurd door de gemeenteraad met de volgende staat van het financiële 
evenwicht: 
Het gecumuleerde budgettaire resultaat : 817.311 euro 
Resultaat op kasbasis: 110.884 euro 
Autofinancieringsmarge: 935.623 euro 
  
Artikel 2  
Onderhavig besluit zal samen met het budget voor het dienstjaar 2018 en de voorziene bijlagen voor 
goedkeuring worden overgemaakt aan de hogere overheid en de financieel beheerder. 
 

20. Toelagen + 2.500 euro aan verenigingen en inste llingen - budget 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

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

Motivatie 
Door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om voor het dienstjaar 2018 een reeks 
aangepaste toelagen te voorzien boven de 2.500 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. De toelage 
aan kerkfabriek Sint Leonardus moet nog toegevoegd worden. 
 
Stemming:  
Met 20 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 6 onthoudingen (Eline Peeters, Rudi Matthé, Ben Van 
Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1  
De volgende aangepaste toelagen worden voorgelegd en goedgekeurd. 
2018/6491009/1/0110 Lidmaatschapsbijdrage VVSG 21.903 euro
2018/6491008/1/0119 Toelage veiligheid Igean 42.888 euro
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2018/6491003/1/0160 Toelage ontwikkelingsprojecten 22.800 euro
2018/6492001/2/0200 Toelage verkeersraden 2.900 euro
2018/6492004/2/0210 Werkingskosten Blue Bike 6.550 euro
2018/6493005/3/0300 Toelage ophaling materialen De Cirkel 30.000 euro
2018/6493006/3/0300 Toelage ophaling oud papier en schroot 60.000 euro
2018/6493012/3/0300 Toelage milieu Igean ook innovatiefonds 2.120.000 euro
2018/6493015/3/0320 Toelage hemelwaterput, kleine landschapselementen en groene 

daken 
7.000 euro

2018/6493001/3/0390 Toelage Kempens Landschap 5.600 euro
2018/6493002/3/0390 Toelage Kempens Landschap (aankoop gronden) 5.000 euro
2018/6493004/3/0390 Toelage regionaal Landschap De Voorkempen 8.600 euro
2018/6493016/3/0390 Toelage voor uitgevoerde energie-audits 16.000 euro
2018/6490220/4/0400 Dotatie politiezone Voorkempen 2.702.020 euro
2018/6494001/4/0410 Toelage brandweerzone Rand 834.571 euro
2018/6494003/4/0490 Toelage BIN’s 3.400 euro
2018/6495011/5/0500 Toelage aan middenstandsverenigingen - kerstverlichting 6.000 euro
2018/6495001/5/0520 Toelage toeristische federatie provincie Antwerpen TPA 3.325 euro
2018/6495002/5/0520 Toelage adviesraad toerisme VVV 3.600 euro
2018/6495009/5/0520 Toerisme toelage Noordertuin 2.800 euro
2018/6496002/6/0680 Toelage bebouwd perifeer landschap 2.500 euro
2018/6497010/7/0710 Toelage aan jubilea verenigingen 2.500 euro
2018/6497013/7/0739 Toelage culturele verenigingen 20.601 euro
2018/6497014/7/0739 Toelage aan cultuurraad 4.650 euro
2018/6497015/7/0739 Toelagen voor muziekinstrumenten en partituren 2.500 euro
2018/6497017/7/0740 Toelage aan sportverenigingen 67.520 euro
2018/6497018/7/0740 Toelage buitengemeentelijk zwembadgebruik 12.000 euro
2018/6497022/7/0750 Toelage jeugdraad 7.100 euro
2018/6497023/7/0750 Toelage jeugdwerkinitiatieven 60.547 euro
2018/6497024/7/0790 Woningvergoeding erediensten 12.500 euro
2018/6497036/7/0790 Werkingssubsidies kerkfabriek H.Man Job 3.000 euro
2018/6640000/70790 Restauratie SInt Theobalduskapel 30.250 euro
2018/6641000/7/0790 Toelage kerkfabriek OLV Lourdes Sint Job 22.500 euro
2018/6642000/7/0790 Toelage kerkfabriek Sint Willebrordus Overbroek 20.006 euro
2018/664400/7/0790 Toelage kerkfabriek H. Man Job Sint Job 43.000 euro
2018/664500/7/0790 Toelage kerkfabriek Sint Leonardus Sint Lenaarts 25.000 euro
2018/664500/7/0790 Lidmaatschap OVSG 2.750 euro
2018/6498010/8/0800 Toelage de Cirkel voor de actie rond de fietsjes voor de scholen 15.500 euro
2018/6498005/8/0820 Bijdrage muziekacademie Merksem/Antwerpen 35.000 euro
2018/6498006/8/0870 Toelage ochtend en avondtoezicht 45.584 euro
2018/6498007/8/0871 Toelage middagtoezicht 55.584 euro
2018/6498008/8/0879 Toelage schoolzwemmen 5000 euro
2018/6490210/9/0900 Toegestane werkingssubsidies ocmw 2.100.000 euro
2018/6499001/9/0911 Sociaal medische en pedagogische toelagen 175.000 euro
2018/6499016/9/0911 Sociale correcties nav invoering Diftar 15.000 euro
2018/6491000/9/0943 Toelage welzijnsprojecten 6.200 euro
2018/6499003/9/0943 Toelage lokale netwerken in armoede 12.500 euro
2018/6499006/9/0945 Toelage landelijke kinderopvang (dienst onthaalouders) 5.000 euro
2018/6499008/9/0945 Toelage Stekelbees (dienst buitenschoolse kinderopvang) 176.221 euro
2018/6499009/9/0945 Toelage kinderopvang in gezinnen (onthaalouders) 7.400 euro
2018/6499011/9/0959 Toelage ouderenverenigingen 6.000 euro
Artikel 2 
De voormelde toelagen worden verleend onder de volgende voorwaarden : 
a)     de toelagen dienen gebruikt te worden ter bevordering van de voor het algemeen belang  dienstige 
activiteiten. 
b)     de toelagen worden slechts verleend van zodra en in zoverre dat de nodige verantwoordingsstukken tot 
staving van gedane uitgaven worden voorgelegd. 
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c)     de verenigingen dienen aan het gemeentebestuur controle toe te laten op de aanwending van de 
verleende toelagen. 
 
Artikel 3 
Afschrift van onderhavig besluit zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de hogere overheid en 
de financieel beheerder. 
  

21. Dotatie Brandweerzone Rand Dienstjaar 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein:  Veiligheidszorg 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur biedt een ondersteunende rol op het vlak van veiligheid voor elke 
Brechtenaar. 
Actieplan: Toelagen veiligheid 
Actie: Toelage brandweerzone Rand 
Budgetcode: 2017/6494001/4/0410 
  

Juridisch kader 
Gemeentedecreet, 15.07.2005 
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid art. 68: “De gemeentelijke dotatie wordt 
ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting.” 
Omzendbrief BB 2014 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, ABB, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 
Brussel van 5 september 2014 waarbij gemeld wordt dat vanaf 1 januari 2015 de brandweerzones actief 
worden 
  

Motivatie 
Het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet gefinancierd worden door de gemeenten van deze zone. 
Het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet gefinancierd worden door de gemeenten van deze zone. 
De gemeentelijke bijdrage aan de brandweerzone Rand bedraagt € 834.571 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat de 
tweede zin in de motivatie geschrapt moet worden. Er heeft nog geen zoneraad plaats gevonden. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Voor het dienstjaar 2018 zal een gemeentelijke bijdrage van € 834.571 euro overgemaakt worden aan de 
hulpverleningszone Rand. 
Indien de waardebepaling van de onroerende goederen aanleiding geeft tot een zonale begrotingswijziging 
zal te gepaste tijde een gemeentelijke budgetwijziging in meer of in min ter goedkeuring voorgelegd worden. 
 
Artikel 2  
De betaling gebeurt van het krediet ingeschreven onder registratiesleutel 2018/6494001/4/0410 van actie 
Toelage brandweerzone Rand van het budget 2018. 
 

22. Dotatie PZ Voorkempen - dienstjaar 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 4 Veiligheidszorg 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur biedt een ondersteunende rol op het vlak van veiligheid voor elke 
Brechtenaar 
Actieplan: We willen bescherming bieden door de bevoegde instanties te ondersteunen 
Actie: Toelagen veiligheid 
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Budgetcode: 2017/6490220/4/0400 – 2.982.218 euro 

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

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

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

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de politiedotatie van 2.702.020 euro voor het dienstjaar 2018 goed. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie Voorkempen, de financieel beheerder 
en de dienst toezicht. 
  
  
Schepen W. Van Puymbroeck verlaat de zitting.  
  

Technische Dienst 

23. Lastvoorwaarden voor onderhouds - en herstellin gswerken St. Lenaartsbaan en 
Westmallebaan - Goedkeuring eindafrekening en voorl opige oplevering - 2016/018 

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

Bart Van De Mierop, Sven Deckers, Bruno Bellens, Ge meenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide 
Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken 
Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de veiligheid van de 
dorpskernen 
Actie: wegenwerken door derden 
Budgetsleutel: 2016/2241100/2/0200 

Juridisch kader 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
  
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 
  
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
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De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24. 
  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 
  
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 
  
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

Historiek 
De gemeenteraad verleende in zitting van 12 mei 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en 
de plaatsingsprocedure van de opdracht “Lastvoorwaarden voor onderhouds - en herstellingswerken St. 
Lenaartsbaan en Westmallebaan”, met name de open aanbesteding. 
  
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 augustus 2016 goedkeuring aan de 
gunning van deze opdracht aan Deckx, Goormansdijk 15 te 2480 Dessel tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 195.129,09 excl. btw of € 236.106,20 incl. btw. 
  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2016/018. 
  
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 10 april 2017 goedkeuring aan de 
aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 8 mei 2017.  De werken konden pas aanvatten na ingebruikname 
van de laatste fase van de ring rond Brecht. 

Motivatie 
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 22 mei 2017 verrekening nr. 1 goed voor een 
minprijs van 2 134,87 euro voor het afwerken van de zijkanten met baksteenpuin in de Sint Lenaartsebaan 
en het wijzigen van de heraanleg vluchtheuvel in asfalt in plaats van betonstraatstenen. 
 
Het studiebureau stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 233.989,91 
incl. btw bedraagt. 
 
De aannemer Deckx, Goormansdijk 15 te 2480 Dessel heeft aan zijn verplichtingen voldaan. 
  
Het studiebureau stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die plaatsvond op 
8 september 2017. 
  
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door P. Schrijvers. Graag had ik de 
goedkeuring gevraagd voor de eindafrekening van de onderhouds- en herstellingswerken die uitgevoerd zijn 
in de Sint-Lenaartsbaan en Westmallebaan. Twee straten waarvoor een apart dossier en aanbesteding werd 
georganiseerd omwille van de grootte van de werken en de daarbijhorende kosten. Deze opdracht werd 
uitgevoerd door de firma Deckx uit Dessel en kende een aanvangsdatum op 8 mei 2017. De werken werden 
beëindigd en een voorlopige oplevering vond plaats op 8 september 2017 zonder enige opmerkingen. De 
raming voor deze opdracht werd vastgelegd op 236.106,20€ incl. BTW. De eindafrekeing voor deze werken 
bedraagt 233.989,91€ incl. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor onderhouds - 
en herstellingswerken St. Lenaartsbaan en Westmallebaan”, opgesteld door de Dienst Interne zaken, 
waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 193.380,09 excl. btw of € 233.989,91 incl. 21% 
btw. 
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Artikel 2  
Deze opdracht wordt voorlopig opgeleverd. 
 
Artikel 3  
De eerste helft van borgtocht nr. 11600af21 (Borgstellingskas: Nationale Borg-Maatschappij) van 
€ 20.000,00 mag worden vrijgegeven. 
 
Artikel 4  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
2241100/2/0200 (actie/raming 2016130311/2016000040). 
 

24. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Werminv al - onderhoud wijken, plantsoenen en 
kerkhoven - dienstjaar 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 6 Wonen en ruimtelijke ordening 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren 
Actie: Parken en plantsoenen 
Budgetcode: 2018/6156007/6/0680 Groenzorg Werminval / Groene ruimte  € 527.000 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 

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

Motivatie 
Schepen L. Torfs verlaat de zitting.  
Schepen W. Van Puymbroeck neem terug deel aan de zi tting.  
Er wordt voorgesteld om opnieuw een samenwerkingsverband aan te gaan met de Beschermde Werkplaats 
Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het onderhoud van de wijken, plantsoenen en 
kerkhoven binnen onze gemeente. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. 
Schepen L. Tofs neemt terug deel aan de zitting.  
Een jaarlijks terugkerende vraag aan deze gemeenteraad betreft de vernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomsten die we hebben met de beschermde werkplaats Werminval als 
ondersteuning voor onze wegendienst – groendienst en de dienst duurzaamheid. 
Het betreft de samenwerking: 
Voor de ondersteuning van onze groendienst bij het onderhoud van wijken, plantsoenen en kerkhoven doen 
we beroep op 4 ploegen die op jaarbasis 31578 uren presteren. Hiervoor wordt 427.000€ voorzien in het 
budget van 2018. Zelfde bedrag als de vorige jaren. 
Voor de ondersteuning van onze wegendienst bij het onderhoud aan grachten doen we beroep op 1 ploeg 
die op jaarbasis 5537 uren presteert. Hiervoor wordt 75.000€ voorzien in het budget van 2018. Zelfde 
bedrag als de vorige jaren. 
Voor de ondersteuning van onze dienst duurzaamheid bij het onderhoud van voet/fietspaden/knooppunten 
en goten doen we beroep op 2 ploegen die op jaarbasis  uren presteert. Hiervoor wordt 15152 uren 
presteren. Hiervoor wordt 205.000€ voorzien in het budget van 2018. Zelfde bedrag als de vorige jaren. 
Voor agendapunt 24 van deze raad geef ik graag mee dat de budgetcode voor deze actie de volgende is 
2018/6156007/6/0680 - Groenzorg Werminval/Groene ruimte. Het bedrag dat hier voorzien wordt bedraagt 
527.000€.  Dit had ik graag als volgt toegelicht: 
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Deze budgetcode is misschien slecht omschreven door het woord Werminval hier te vermelden. Misschien 
dat we in de toekomst dit beter kunnen aanpassen in “Groenzorg beschutte werkplaatsen”. 
Het bedrag dat op deze budgetcode voorzien is, wordt gebruikt voor 3 opdrachten: Groenzorg door 
beschermende werkplaats Werminval met een maximum van 432.000€,  Groenzorg door beschermde 
werkplaats De Troef met een maximum van 45.000€, een nog aan te besteden extra ploeg in het jaar 2018 
met een maximum van 50.000€. Ik zou dan ook willen vragen een aanpassing te doen in de notulen waarbij 
voor agenda punt 24: onderhoud wijken, plantsoenen en kerkhoven volgende aanpassing dient te gebeuren 
namelijk toevoegen van budgetcode 2018/6156007/6/0680 en wijzigen bedrag van 477.000€ in 527.000€. 
Artikel 1 zal als volgt aangepast worden namelijk 'Artikel 1: Het samenwerkingsverband met de afdeling 
groenzorg-plantsoenen van de beschermde werkplaats VZW Werminval, Winterling 3, Merksem voor het 
dienstjaar 2018 voor een maximaal bedrag van € 432.000 euro voor het onderhoud van de wijken, 
plantsoenen en kerkhoven wordt vernieuwd.  Het samenwerkingsverband met beschermde werkplaats De 
Troef kan opnieuw aangegaan worden in het dienstjaar 2018 voor een maximaal bedrag van € 45.000 euro 
en met een derde, nog aan te wijzen partij, kan een samenwerkingsverband aangegaan worden in het 
dienstjaar 2018 voor een maximaal bedrag van € 50.000 euro.' 
Maandelijks werd er bijeengekomen door een afvaardiging van de technische dienst en Werminval om 
opvolging en bijsturing te doen en werd beslist een positieve evaluatie te geven aan deze ondersteuning 
vanuit Werminval. Zoals elk jaar vertel ik er ook graag bij dat we op deze manier een enorme bijdrage 
leveren aan de sociale integratie van deze medewerkers van Werminval. 
Ik had dan ook graag aan de gemeenteraad gevraagd de vernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomsten met Werminval te willen goedkeuren. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat hij niet helemaal mee is met de gewijzigde bedragen. 
Burgemeester L. Aerts stelt dat de budgetcode niet klopt. Dit moet aangepast worden. Het is geen exclusief 
verhaal voor Werminval meer in dit agendapunt. In de titel staat Werminval en dat is verwarrend. 
 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Het samenwerkingsverband met de afdeling groenzorg-plantsoenen van de beschermde werkplaats VZW 
Werminval, Winterling 3, Merksem voor het dienstjaar 2018 voor een maximaal bedrag van € 432.000 euro 
voor het onderhoud van de wijken, plantsoenen en kerkhoven wordt vernieuwd.  Het samenwerkingsverband 
met beschermde werkplaats De Troef kan opnieuw aangegaan worden in het dienstjaar 2018 voor een 
maximaal bedrag van € 45.000 euro en met een derde, nog aan te wijzen partij, kan een 
samenwerkingsverband aangegaan worden in het dienstjaar 2018 voor een maximaal bedrag van € 50.000 
euro. 
 
Artikel 2 
In het budget 2018 zal een passend krediet ingeschreven worden ten bedrage van € 527.000 euro ter 
financiering van het project. 
 
Artikel 3 
Afschrift van onderhavig besluit zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de VZW Werminval en 
De Troef. 
 

25. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Werminv al - onderhoud baangrachten - 
dienstjaar 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 3 Natuur en milieubeheer 
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven. 
Actieplan:Verder uitbouwen en onderhouden van gescheiden riolerings-en grachtenstelsels en waterlopen 
Actie: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 
Budgetcode: Onderhoud baangrachten – Werminval – 2018/6153004/3/03/0310- 75.000 euro 

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

Motivatie 
Er wordt voorgesteld om opnieuw een samenwerkingsverband aan te gaan met de Beschermde Werkplaats 
Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het onderhoud van de baangrachten binnen onze 
gemeente. 
Er wordt eenzelfde budget ingeschreven als in 2017. 
Voor de ondersteuning van de grachtenploeg bij de dienst wegen wordt een bedrag voorzien van 75.000€. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Het samenwerkingsverband met de afdeling groenzorg plantsoenen van de beschermde werkplaats VZW 
Werminval, Winterling 3, Merksem voor een maximum bedrag van € 75.000 voor het onderhoud van de 
baangrachten langsheen de gemeentewegen in de gemeente wordt hernieuwd voor 2018. 
 
Artikel 2  
In het budget 2018 zal een passend krediet worden ingeschreven ten bedrage van € 75.000 ter financiering 
van dit project. 
 
Artikel 3  
Afschrift van onderhavig besluit wordt voor passend gevolg overgemaakt aan de VZW Werminval. 
 

26. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Werminv al - onderhoud 
voet/fietspaden/knooppunten/goten - dienstjaar 2018  

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide 
Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken 
Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de veiligheid van de 
dorpskernen. 
Actie:Wegenwerken door derden 
Budgetcode:2018/6152013/2/0200 -  Reiniging fiets-en voetpaden – onderhoud knooppunten e.a. Werminval 
€ 205.000 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 

Historiek 
Reeds gedurende een aantal jaren werd een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld tussen het 
gemeentebestuur en de Beschermde Werkplaats Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het 
onderhoud van de voet-en fietspaden, de straatgoten en – kolken, het onderhoud van de knooppunten, 
ophalen van zwerfvuil en het reinigen van de bushokjes binnen onze gemeente langsheen de 
gemeentewegen in de gemeente. 
Deze samenwerking verliep steeds tot ieders tevredenheid en draagt bij tot nettere gemeente en het college 
van burgemeester en schepenen is van oordeel dat deze samenwerking verder dient gezet te worden. 
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Motivatie 
Er wordt voorgesteld om opnieuw een samenwerkingsverband aan te gaan met de Beschermde Werkplaats 
Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor de onderhoud van de voet-en fietspaden, knooppunten 
en de straatgoten en – kolken binnen onze gemeente langsheen de gemeentewegen. 
Er wordt in 2018 eenzelfde budget ingeschreven als in 2017. 
Voor de ondersteuning van de dienst duurzaamheid voor het onderhoud van voet –en fietspaden, goten en 
knooppunten wordt een bedrag van 205.000€ voorzien. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Het samenwerkingsverband met de afdeling groenzorg plantsoenen van de beschermde werkplaats VZW 
Werminval, Winterling 3, Merksem voor een maximum bedrag van € 205.000 voor het reinigen van de voet-
en fietspaden, onderhoud van de knooppunten e.a.  binnen onze gemeente langsheen de gemeentewegen 
wordt hernieuwd voor 2018. 
 
Artikel 2  
In het budget 2018 wordt een passend krediet ingeschreven ten bedrage van € 205.000 ter financiering van 
dit project. 
 
Artikel 3  
Afschrift van onderhavig besluit wordt voor passend gevolg overgemaakt aan de VZW Werminval. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

27. CVBA Inter-Regies - Beslissing tot uittreding 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad 

Historiek 
De gemeente is aandeelhouder van CVBA Inter-Regies met één aandeel ter waarde van 24,79 €. 

Motivatie 
Infrax CVBA en Eandis System Operartor CVBA treffen momenteel de nodige voorbereidingen om in de 
toekomst als één gefuseerde vennootschap verder op te treden voor hun Opdrachthoudende Verenigingen. 
De formalisering en realisatie van de fusie tussen beide werkmaatschappijen is, onder voorbehoud van het 
verkrijgen van een gunstige behoordeling door de Belgische Mededingingsautoriteiten, gepland in de loop 
van juni 2018. De versmelting van beide bedrijven betekent een hertekening van de huidige structuren met 
effect op het deelnemerschap en de vertegenwoordiging binnen koepelorganisaties. In dit kader en 
aansluitend bij de Visienota van de Vlaamse Regering, in combinatie met de verdere regionalisering van het 
energielandschap, is deelname van de Vlaamse zuivere distributienetbeheerders (DNB's) in de schoot van 
structurele nationale overlegplatformen zoals Inter-Regies en Intermixt wat betreft de sectoren elektriciteit en 
aardgas de facto niet langer noodzakelijk. 
Integan is lid van Inter-Regies binnen de sector exploitatie van tele-en kabelcommunicatie, sector 
waarbinnen bovengenoemde DNB's ook actief zijn. 
De gemeente is rechtstreeks aandeelhouder van cvba Inter-Regies en dit via Integan. 
Er is ook de intentie tot uittreding van de andere niet-gemeentelijke Vlaamse leden van Inter-Regies, alsook 
de evolutie binnen de zuivere tele-en kabelcommunicatie sector, sector waar het formele overleg ook binnen 
een andere structuur kan plaatsvinden. 
In de brief d.d. 7 november 2017 vanwege Integan wordt de gemeente formeel gevraagd om de 
uittredingsprocedure uit Inter-Regies op te starten. 
De impact van een uittreding uit CVBA Inter-Regies is voor de gemeente eerder beperkt. 
De gemeente kan machtiging verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de nodige 
beslissingen te nemen tot uitvoering van de onderhavige princiepsbeslissing. 
Tijdens de gemeenteraad wordt dit voorstel toegelicht door burgemeester L. Aerts. 
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Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente beslist principieel uit te treden uit CVBA Inter-Regies en om de uittredingsprocedure die 
daartoe moet leiden op te starten na 1 januari 2018. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester wordt gemachtigd om de nodige beslissingen te nemen tot uitvoering van de 
onderhavige principebeslissing, zoals onder meer de aanstelling van een expert in het kader van de 
uittredingsprocedure en het verlenen van mandaat aan Integan om namens de gemeente de beslissing tot 
uittreding aan Inter-Regies te betekenen. 
 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing zal wordt overgemaakt aan het secretariaat van Integan, Boombekelaan 14 
te Antwerpen - Hoboken. 
 

28. Cipal - Algemene vergadering - 15 december 2017  - Goedkeuring agenda 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”); 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 inzake de werking 
en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
De statuten van CIPAL; 
Artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.11.2013 over de aanstelling van schepen L. Torfs als afgevaardigde van 
de gemeente Brecht voor de algemene vergaderingen van Cipal. 

Motivatie 
De buitengewone algemene vergadering van CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 
uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, waarbij tevens de mogelijkheid 
geboden wordt om de algemene vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in het 
seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 947; 
De oproepingsbrief van 10 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 
december 2017 die volgende agendapunten bevat: 
1.  Agendapunt 1 Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de 
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
2. Agendapunten 2-14 - Statutenwijziging (reeds in zitting gemeenteraad 9 november 2017 behandeld 
3. Agendapunt 15 - Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 
4. Agendapunt 16. -  Statutaire ontslagen en benoemingen 
5. Agendapunt 17 -  Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
De gemeenteraad van 9 november 2017 keurde reeds de agendapunten 2 tot en met 14 goed met 
betrekking tot het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL overeenkomstig het op 13 september 2017 aan 
de deelnemers verstuurde ontwerp; 
Er werd een toelichtende nota bezorgd bij de agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de buitengewone algemene 
vergadering; 
Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten 1, 15, 16 en 17 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 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 1, 15, 16 en 17 
van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017, zoals overgemaakt per e-
mail d.d. 17 oktober 2017, goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Schepen L. Torfs werd door de gemeenteraad d.d.  14.11.2013 aangesteld als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht voor de algemene vergaderingen van Cipal. Hij wordt gemandateerd om op de 
buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017 (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL 
van 15 december 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan CIPAL. 
 

Erediensten 

29. Kerkfabriek Sint Michiel - Budget 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: Cultuur en vrije tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: Overig Beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 48 

Historiek 
Het budget 2018 van kerkfabriek Sint Michiel past binnen het meerjarenplan 2014-2023. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 29.06.2017 het budget 2018 goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf d.d. 16 november 2017 een gunstig advies. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de burgemeester L. Aerts. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint Michiel. 
 

30. Kerkfabriek Sint - Willebrordus - Budget 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: Overig Beleid 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
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Historiek 
Het budget 2018 van kerkfabriek Sint - Willebrordus past binnen het meerjarenplan van 2014-2023. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 20.09.2017 het budget 2017 goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 16 november 2017. 

Motivatie 
Burgemeester L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2018 van de kerkfabriek 
Sint - Willebrordus. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint - Willebrordus. 
 

31. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Budg et 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: Overig Beleid 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Historiek 
Het budget 2018 van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes past binnen het meerjarenplan van 2014-
2023. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 13.10.2017 het budget 2018 goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 16 november 2017. 

Motivatie 
Burgemeester L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2018 van de kerkfabriek 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
 

32. Kerkfabriek H. Leonardus - Budget 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: Overig Beleid 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Historiek 
Het budget 2018 van kerkfabriek H. Leonardus past binnen het meerjarenplan van 2014-2023. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 29.06.2017 het budget 2018 goed. 
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Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 16 november 2017. 

Motivatie 
Burgemeester L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2018 van de kerkfabriek H. 
Leonardus.  

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek H. Leonardus. 
 

33. Kerkfabriek Heilige Man Job - Budget 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: Overig Beleid 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Historiek 
Het budget 2018 van kerkfabriek Heilige Man Job past binnen het meerjarenplan van 2014-2023. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 21.09.2017 het budget 2018 goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 16 november 2017. 

Motivatie 
Burgemeester L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2018 van de kerkfabriek 
Heilige Man Job. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Heilige Man Job. 
 

BESLOTEN 

Interne Zaken 

34. Aanstelling waarnemend gemeentelijk financieel beheerder - Katrien Verschueren 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet artikelen 81 t.e.m. 85; 
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

Historiek 
In zitting van de gemeenteraad van 9 november 2017 werd akte genomen van  de besluiten van 
assessmentcenter Monitor Personeelsadvies waarbij geen kandidaat geschikt is bevonden voor de functie 
van gemeentelijke financieel beheerder. In afwachting van het opstarten van een  nieuwe 
aanwervingsprocedure en de goedkeuring van het nieuw decreet lokaal bestuur werden naar interne 
oplossingen gezocht in functie van de  gevraagde bijkomende ondersteuning op de financiële dienst. 
Voorgesteld wordt om Katrien Verschueren - momenteel statutair dienstleider bibliotheek op A-niveau- welke 
heeft deelgenomen aan de selectieprocedure voor financieel beheerder waarnemend aan te stellen als 
gemeentelijk financieel beheerder met ingang van 01.01.2018. Katrien heeft een Masterdiploma Toegepaste 
Economische Wetenschappen. 
In zitting van de gemeenteraad van 13 april 2017 heeft de gemeenteraad beslist een einde te stellen aan de 
beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW inzake de bijkomende opdracht van de financieel 
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beheerder van het OCMW op het moment van indiensttreding van een nieuw financieel beheerder 
beheerder bij de gemeente. In huidige gemeenteraad werd besloten hieraan een einde te stellen op 
31.12.2017 om per 01.01.2018 een waarnemend gemeentelijk financieel beheerder aan te stellen. 

Motivatie 
De gemeenteraad stelt een waarnemend financieel beheerder aan bij afwezigheid van langer dan drie 
maanden of bij vacature van het ambt. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Besluit 
Bij eenparigheid van stemmen 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt Katrien Verschueren (°27.11.1979) aan als waarnemend gemeentelijk financieel 
beheerder met ingang van 01.01.2018 en dit tot de effectieve indiensttreding van een financieel 
beheerder/directeur. Zij zal gedurende deze periode een waarnemingstoelage ontvangen zoals is 
vastgesteld in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 
 
 
OPENBAAR  
 

35. Eedaflegging Katrien Verschueren - Waarnemend f inancieel beheerder 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Sven Deckers, 
Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005, artikel 76 en volgende 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 november 2017 over de aanpassing rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel 
Door de gemeenteraad werd in huidige zitting de aanstelling van K. Verschueren als waarnemend financieel 
beheerder goedgekeurd. 
 
Historiek  
Mevrouw K. Verschueren zal haar ambt opnemen vanaf 1 januari 2018. 
 
Motivatie  
Volgens artikel 77 van het gemeentedecreet moet de waarnemend financieel beheerder tijdens een 
openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter: " Ik 
zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen" 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
 
Besluit  
Artikel 1  
Mevrouw K. Verschueren legt de eed voor de gemeenteraad af in handen van de voorzitter: ‘Ik zweer de 
verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.’ 
 
Artikel 2  
Afschrift wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en K. Verschueren. 
 
 
 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


