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OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 11 januari 2018 

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

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 11 januari 2018 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts heet iedereen welkom. 
Raadsleden B. Bellens en T. Vandekeere zijn verontschuldigd voor de zitting van de gemeenteraad. 
Raadslid D. De bruyn zal later toekomen op de zitting. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts geeft toelating aan raadslid P. Van Assche om te filmen. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt dat er een bijkomende agenda werd overgemaakt namelijk een 
voorstel 'Oplossing problematiek overvolle lijnbussen voor scholieren' - J. Slegers. 
In punt 1 dient de datum van verslag voorgaande zitting aangepast te worden naar 11 januari in plaats van 
11 februari. 
Raadslid P. Van Assche verwijst naar de gebruikelijke kanalen voor het verslag. 

Stemming:  
Met 14 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van 
Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke 
Michiels, Els De Groof, Leen Smouts), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina 
de Hoog), 9 onthoudingen (Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, 
Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 januari 2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

2. Dagorde OCMW-raad 16 januari 2018 - kennisgeving  

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

Historiek 
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 januari 2018: 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 8 februari 2018  
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Agendapunten van de openbare zitting: 
Verslag - Briefwisseling 
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 19.12.2017 
2. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 12.12.2017 en 2.1.2018 
3. Kennisname inkomende briefwisseling 
Secretariaat 
4. Toelichting financiering persoonsgebonden budget 
Financiën 
5. Stand van zaken subsidies aan gemeente Brecht in het kader van de vluchtelingenproblematiek 

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

Besluit 
Artikel 1: Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d.  
16 januari 2018. 
 

Grondgebiedszaken 

3. RUP Waardevolle domeinen - Voorlopige vaststelli ng 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsomein 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: Waar dit nodig is om de ruimtebehoefte in te vullen wordt een planningsinitiatief genomen of 
ondersteund 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet is van toepassing. 
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 zijn van 
toepassing. 
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de codex ruimtelijke ordening zijn van toepassing. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen) is van toepassing, 
inzonderheid artikel 8, §§1 en 2. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing 
van de watertoets (en latere wijzigingen) is van toepassing, inzonderheid de artikelen 2 en 4 en de 
opgenomen kaarten. 

Historiek 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 10 augustus 2015 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Deze opdracht werd op 26 oktober 2015 door het college van burgemeester en schepenen gegund aan 
Antea. 
Op 10 juli 2017 werd het voorontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 
Op 3 augustus 2017 werden alle adviesinstanties uitgenodigd voor de plenaire vergadering van 7 september 
2017. 
Op 29 augustus 2017 vond de Gecoro plaats. Hiervan werd op het college van 4 september 2017 akte 
genomen. 
Het verslag van de plenaire vergadering van 7 september 2017 werd goedgekeurd op het college van 16 
oktober.  
Deze ontwerpversie is opnieuw voorgelegd aan de verschillende domeineigenaars. 
Op de colleges van 20 en 27 november 2017 heeft het college hierover een standpunt ingenomen. Het 
dossier werd hieraan aangepast. 
Het dossier wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. 
  

Advies 
De plenaire vergadering werd gehouden op 7 september 2017. Alle adviesinstanties werden aangeschreven 
en het dossier werd overgemaakt op 3 augustus 2017. Volgende adviesinstanties werden geraadpleegd: 



3 

- Ruimte Vlaanderen – aanwezig - advies ontvangen 7 september 2017; 
- Provincie Antwerpen – aanwezig - advies ontvangen op 7 september 2017; 
- Onroerend erfgoed – niet aanwezig – geen advies ontvangen; 
- Agentschap Innoveren en Ondernemen - niet aanwezig – geen advies ontvangen; 
- Dienst integraal waterbeleid provincie – advies geïntegreerd bij provincie 
- Gecoro Brecht – niet aanwezig - gunstig advies; 
- Dep. Landbouw en Visserij – aanwezig; voorwaardelijk gunstig ontvangen op 7 september 2017. 
- Agentschap Natuur en Bos – niet aanwezig; voorwaardelijk gunstig ontvangen op 6 september 2017. 
- Dienst MER – niet aanwezig; 
- Dienst RVR - niet aanwezig - advies van dienst VR ontvangen op 7 september 2017 – opmaak RVR niet 
nodig. 
- Toerisme Vlaanderen – niet aanwezig; laattijdig advies ontvangen op 8 september 2017. 
- VMM – niet aanwezig; voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 4 september 2017. 
- AWV – niet aanwezig; geen opmerkingen - advies ontvangen op 5 september 2017. 
De dienst MER werd aangeschreven en het dossier werd overgemaakt op 23 oktober 2017 voor advies. Op 
16 november 2017 werd hun advies ontvangen. 

Motivatie 
Dit RUP wordt opgemaakt om voor alle waardevolle domeinen op het grondgebied van de gemeente Brecht 
waar momenteel een knelpunt aanwezig is, een visie uit te werken die het behoud van de domeinen op 
lange termijn garandeert. In het kader van het strategisch project rond het bebouwd perifeer landschap werd 
een toolkit rond kasteeldomeinen uitgewerkt. Voor de gemeente Brecht behoort enkel Sint-Job-in-'t-Goor tot 
het bebouwd perifeer landschap. De methodologie uit de toolkit waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen domeinen in het open landschap, domeinen in woongebied en domeinen als relict, wordt hierbij als 
uitgangspunt genomen. Op basis van de specifieke kenmerken van de verschillende domeinen, de ligging 
van de domeinen, de bestaande toestand van de gebouwen, de ideeën van de eigenaars, ... wordt per 
domein een visie over de toekomstmogelijkheden gevormd. Deze visie wordt vertaald naar een RUP zodat 
de visie juridisch verankerd wordt en effectief kan gerealiseerd worden. 
De voornaamste doelstelling is het behoud van deze sites en hun unieke waarden. Eén van de beste 
manieren om het onderhoud en dus behoud van deze sites te garanderen, is door het gebruik van de sites 
veilig te stellen. Leegstaande gebouwen vertonen immers sneller tekenen van verval. Uit de bevraging van 
de eigenaars, bleek dat de huidige mogelijkheden te beperkend zijn om het onderhoud en beheer van deze 
bijzondere domeinen rendabel te houden. Het RUP zal geen uitspraak doen over wie moet instaan voor het 
beheer of onderhoud van de gebouwen en het landschap. Daar zijn andere tools en instrumenten voor. Het 
is echter het doel van het RUP om het ontwikkelingspotentieel van de domeinen te verruimen. 
De domeinen worden ingedeeld en besproken volgens de categorieën van de toolkit kasteeldomeinen: 
  
Dragers van de open ruimte:  

• Domein De Eester 
• Verbrand Hof 

Hier gelden conform de toolkit volgende principes: 
• Versterken ecologische en historische structuren tijdens de herontwikkeling. 
• Enkel voorzien van een randparking voor de bezoekers. 
• Opdelen van het kasteeldomein in een privaat en een (semi-)publiek gedeelte, a.d.h.v. historische 

en landschappelijke structuren, waarbij in het (semi-)publiek gedeelte geen bijkomende bebouwing 
voorzien mag worden. 

• Deze domeinen kunnen niet als verdichtingslocatie geselecteerd worden. 
• Het is niet mogelijk bijkomende gebouwen te realiseren (indien deze niet kunnen worden 

beargumenteerd vanuit een bestaande (gerealiseerde) historische voetafdruk). 
• Garanderen van een maximale toegankelijkheid via o.a. het voorzien van een padennetwerk. 
• De opwaardering van het landschap moet zorgen voor een ecologische opwaardering. 
• Behoud en herstel van zichtassen en vernieuwing van de kasteeltuin. 

  
Kleinschalige domeinen in woongebied:  

• Domein De Sadeleer 
• Steenbakkershuis en de Pastorie 

Hier gelden conform de toolkit volgende principes: 
• Gezien de beperkte grootte is een opdeling tussen publiek en privaat niet evident. Het is echter van 

belang dat toch een zekere mate van toegankelijkheid wordt voorzien. 
• Een groene bouwvrije zone langs de randen wordt gecombineerd met een voorwaarde van 

verbinding van de tuin met de rest van de omgeving. Dit kan zowel d.m.v. een padennetwerk als het 
creëren van doorzichten en (in de tijd beperkte) toegang. 
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• Het domein wordt over het algemeen niet toegankelijk gemaakt voor gemotoriseerd verkeer.  
• Er moet een optimale afstemming worden nagestreefd tussen het gebruiksgemak van nieuwe 

functies en de historische waarde van de gebouwen. Daarbij kan het zijn dat in bepaalde gevallen 
het historisch gebouw kan worden uitgebreid of afgebroken. Het is niet mogelijk het argument van 
restauratie aan te wenden om nieuwe bijkomende losstaande gebouwen te realiseren (zonder 
historisch precedent). Op deze regel kan een uitzondering van toepassing zijn wanneer voor het 
kasteel een verdichtingspotentieel wordt vastgelegd (wat vaak het geval is voor relicten in 
woongebied). Bijkomende verdichting zal voor relicten in woongebied vaak te overwegen zijn. De 
mate van verdichting hangt af van de stedenbouwkundige context van het kasteeldomein. Bij 
verdichting wordt er steeds gewerkt met collectief grondeigendom en cohousing structuren. 

• Voor relicten in woongebied kunnen bijkomende functies worden gerealiseerd en mogen ze een 
privatisering van het omliggende domein teweeg brengen. 

  
Grootschalig domein in woongebied:  

• Gemeentepark Brecht 
Hier gelden conform de toolkit volgende principes: 

• Versterken ecologische en historische structuren tijdens de herontwikkeling. 
• Enkel voorzien van een randparking voor de bezoekers. 
• Opdelen van het kasteeldomein in een privaat en een (semi-)publiek gedeelte, indien mogelijk. 
• Deze domeinen kunnen niet als verdichtingslocatie geselecteerd worden. 
• Bij renovatie van een gebouw kan selectieve vernieuwing optreden o.b.v passende 

waardebeoordeling 
• O.b.v verdichtingsdoelstelling voor het kasteeldomein kan een bepaalde mate van bijkomende 

bebouwing worden voorzien buiten de historische footprint. 
  
Procedure plan-MER-screening en beslissing dienst M ER 
Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s 
door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan met – mogelijk – 
aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieueffecten en 
eventuele alternatieven in kaart brengen.  Op basis van de op dit moment beschikbare informatie kan 
worden besloten dat t.g.v. het RUP ‘Waardevolle domeinen’ er geen aanwijzingen zijn dat aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn. Het RUP ‘Waardevolle domeinen’, dat voorwerp vormt van dit onderzoek 
tot milieueffectenrapportage, valt bijgevolg niet onder de plan-MER-plicht zoals voorzien in het plan- MER-
decreet van 17/04/2007. De Dienst Mer besliste dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.  
  
Waterparagraaf – conclusie watertoets  
De deelplannen bevinden zich tevens in het Maasbekken (deelbekken van de Weerijs). 
Er stromen geen waterlopen doorheen de deelplannen ‘Domein Sadeleer’, ‘Steenbakkershuis en Pastorie’ 
en ‘gemeentepark Brecht’. Doorheen de overige deelplannen stromen volgende waterlopen: 

• Domein Verbrand Hof: Waterstraatje (2e categorie) 
• Domein De Eester: Eesterbeek (2e categorie) en Naamloze, niet geklasseerde waterloop 

Binnen het deelplan ‘Domein De Eester’ zijn effectief en potentieel overstromingsgevoelige zones gelegen. 
Binnen deelplan ‘gemeentepark Brecht is een beperkt fragment effectief overstromingsgevoelig gebied 
aangeduid. Binnen de overige deelplannen zijn geen overstromingsgevoelige gebieden aangeduid op de 
watertoetskaart overstromingsgevoeligheid. 
Deelplannen ‘Domein De Sadeleer’, ‘Steenbakkershuis en Pastorie’ en ‘gemeentepark Brecht’ zijn gelegen 
binnen centraal gebied. 
Het gebouwencomplex van het deelplan ‘Domein Verbrand Hof’ is gelegen binnen collectief te optimaliseren 
buitengebied. De overige zones van dit domein zijn niet aangeduid op de zoneringsplannen. 
Ook het ‘Domein De Eester’ is in hoofdzaak niet aangeduid op de zoneringsplannen. De verschillende 
gebouwen in het domein zijn evenwel gelegen binnen individueel te optimaliseren buitengebied (IBA 
gepland). 
In het RUP wordt ervan uitgegaan dat elke stedenbouwkundige vergunning dient te voldoen aan de 
randvoorwaarden zoals opgenomen in de gewestelijke verordening inzake hemelwaterwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
Met uitzondering van de deelplannen ‘Domein De Sadeleer’, ‘Steenbakkershuis en Pastorie’ en 
‘gemeentepark Brecht’ worden geen of slechts heel beperkte uitbreidingsmogelijkheden toegelaten en vormt 
het RUP eerder een kader voor nieuwe functies binnen de bestaande footprint van de gebouwen. 
Voor de deelplannen ‘De Sadeleer’, ‘Steenbakkerswoning en Pastorie’ en ‘gemeentepark Brecht’ worden 
ruimere mogelijkheden toegekend (respectievelijk 50%, 100% en 100% volume-uitbreiding). Deze sites 
liggen in aansluiting met een woonkern en zijn goed ontsloten. 
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Bovendien wordt een aanzienlijke oppervlakte binnen elk deelgebied bestendigd als een soort van open of 
groene ruimte, nl. parkgebied, openruimtegebied, agrarisch gebied of kasteelpark. Er zal dus voldoende 
ruimte zijn voor eventuele noodzakelijke voorzieningen voor de waterhuishouding. 
  
Motivatie recht van voorkoop (deelplan Pastorie en Steenbakkerswoning Sint-Lenaerts)  
De Pastorie is centraal gelegen in de kern van Sint-Lenaerts. Bovendien wordt het gebouw langs 
verschillende zijden omgeven door publiek domein. Voor de Pastorie worden in eerste instantie dan ook 
functies voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen vooropgesteld. In het kader hiervan wordt een 
voorkooprecht ingeschreven voor de gemeente Brecht en de intergemeentelijke ontwikkelingsmaatschappij. 
  
Op te heffen voorschriften  
Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 01.09.2009, wordt hieronder een limitatieve opgave 
gegeven van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden. 
Gewestplan 

• “parkgebied” (cf. art. 14 KB 28/12/1972): De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of 
zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun 
sociale functie kunnen vervullen. 

o van toepassing op deelplan ‘De Eester’, ‘De Sadeleer’ en ‘Steenbakkershuis’ en ‘Pastorie 
Sint-Lenaerts’. 

• “agrarisch gebied” (cf. art. 5 KB 28/12/1972): De agrarische gebieden zijn bestemd voor de 
landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel 
bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens 
verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en 
eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden 
agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht 
worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een 
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 
300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De 
overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het 
Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden. 

o van toepassing op deelplan ‘De Eester’, ‘Verbrand Hof’, 
RUP ‘Brecht Centrum’ 

• Art.13 Parkzone met historische en/of esthetische waarde 
• Indicatieve aanduiding fiets- en voetgangersverbinding 

  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. De 
raadsleden hebben via de ontwerpnotulen en de dropbox alle informatie ontvangen.  De eigenaars werden 
meermaals geconsulteerd, ook na de plenaire vergadering.  Er werd een gunstig advies ontvangen van de 
Gecoro.  
Een plan MER is niet nodig.  Er werd een recht van voorkoop voorzien voor de pastorij omdat deze al enkele 
jaren gemeenschapsvoorzieningen invult. 
Raadslid J. Slegers stelt dat in het verslag van de plenaire vergadering staat dat Notheboom initieel werd 
opgenomen. 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat de stichting het kasteel wilde afbreken.  Zij hebben ondertussen de 
vergunning ontvangen om af te breken. Er werd geen compromis gevonden voor de trage verbindingen 
binnen het domein. Er werden meerdere pogingen ondernomen om tot een compromis te komen.  De 
afspraak van het kasteel als het niet-vinden van een oplossing voor de trage wegen, hebben gemaakt dat dit 
deelplan werd geschrapt. 
Raadslid J. Slegers vraagt of het kasteel wordt afgebroken en dat er ook bepalingen werden opgenomen in 
verband met de landbouw. 
Schepen D. De Veuster bevestigt de afbraak en vindt dit ook een spijtige zaak.  Als het kasteel weg is, is het 
geen kasteeldomein meer, maar een bos. Agrobouw is dan niet meer mogelijk. 
Raadslid E. Peeters stelt dat het een goed initiatief is dat dit RUP er komt.  Zo beschermen wij erfgoed en 
toegankelijkheid voor de burgers. Er worden nu meer functies mogelijk zoals woningen, loften,... Hoe 
verhoudt dit zich tot de waarde van het erfgoed ? 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat niet alle domeinen toegankelijk zijn.  De ontwikkeling mag 
draagkracht niet overschrijden.  Er werd rekening gehouden met parkeergelegenheden.  De impact op het 
volledige domein wordt bekeken. Heel wat delen worden behouden als groene ruimte of parkgebied. Er zijn 
heel wat voorwaarden opgenomen om dit in te plannen. Voor sommige gebouwen zijn luxe-appartementen 
wel net een goed idee, maar we hebben ons niet eenzijdig vastgepind op luxe-appartementen.   
Raadslid D. De bruyn vervoegt de zitting.  
Raadslid E. Peeters vraagt of er concrete plannen zijn van eigenaars. 
Schepen D. De Veuster repliceert dat de eigenaars er volop over na aan het denken zijn. 
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Raadslid E. Peeters wilt nog weten van wanneer de pastorij in Brecht dateert. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat de pastorij dateert van de jaren '50 van vorige eeuw. 
Raadslid D. De Veuster zegt dat er in het verleden planningsinitiatieven genomen werden. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat met betrekking tot Nottebohm zij het betreuren dat dit niet opgenomen 
werd en dat 155 pagina's voor toelichtende nota's, 5 plannen, reeks adviezen, .... wel veel is om op 1 week 
tijd door te nemen en vraagt of dit in de toekomst niet vroeger ter beschikking kan gesteld worden. 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat ook de studieburelen een strakke deadline hebben en verwijst naar 
de verslagen van het college.  Via deze verslagen kan heel wat info al ingekeken worden. 
Raadslid P. Van Assche stelt nog dat het doel van het RUP is om erfgoed te bewaren met respect voor de 
eigenaar.  Dit is een belangrijk dossier.  Wij kunnen adviezen onderschrijven.  Wij sluiten ons aan bij de 
bezorgdheden van N-VA, maar al bij als is dit een goed dossier. 
Schepen D. De Veuster onderstreept dat er veel overleg is geweest over dit dossier.  We hebben twee maal 
een sloopvergunning voor het kasteel Nottebohm geweigerd, maar deze werd door de deputatie verleend en 
het kasteel zal afgebroken worden. 
 

Stemming:  
Met 18 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, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, 
Leen Smouts), 9 onthoudingen (Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'waardevolle domeinen' wordt voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Artikel 2 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om, overeenkomstig de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, een openbaar onderzoek te organiseren en na behandeling van eventuele 
bezwaren en opmerkingen door de Gecoro, het dossier voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad 
voor te leggen. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken 
  
  

4. Sociaal Woonbeleidsconvenant 1 januari 2018 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 6  ruimtelijke ordening en wonen 
Actieplan 6.1.3  realisatie van betaalbare en geschikte woningen stimuleren - opvolgen BSO 

Juridisch kader 
  
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid kent de gemeente de opdracht toe 
voldoende sociale huurwoningbouw te realiseren. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal 
objectief (BSO) opgelegd: binnen een vastgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een 
aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. 
Op 1 november 2017 trad het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 in werking. 
Als het BSO is behaald of binnenkort behaald zal worden, kan de gemeente een sociaal 
woonbeleidsconvenant afsluiten om meer zekerheid te krijgen over de financiering ervan. 
Een gemeente kan slechts één sociaal woonbeleidsconvenant tegelijk sluiten. Een convenant loopt af als de 
geldigheidsduur verstrijkt of als het contingent (woningaantal)  is opgebruikt. Als het contingent opgebruikt is, 
kan de gemeente een nieuw convenant sluiten. Zij hoeft niet te wachten totdat de geldigheidsduur van het 
huidige convenant is afgelopen. 
 

Motivatie 
Een sociaal woonbeleidsconvenant wordt gesloten tussen de Vlaamse minister van Wonen en een stad of 
gemeente. Initiatiefnemers van sociale woonprojecten zijn dus geen partij bij het convenant. Zij dienen 
uiteraard wel betrokken te worden bij de besprekingen over de opmaak ervan. 
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Op 19 september 2017 ontvingen wij een oproep van VMSW waarin gesteld werd dat Brecht haar objectief 
sociale huur bereikte of dit zal bereiken als het geplande sociaal huuraanbod dat op de meerjarenplanning 
en de korte termijnplanning stond op 31 december 2016, is gerealiseerd. 
In de zitting van 30 oktober 2017 engageerde de gemeente Brecht  zich om binnen 3 komende jaren 18 
bijkomende sociale huurwoningen te realiseren op site Akkerweg. Hiervoor wordt bij VMSW een financiering 
aangevraagd. Uiterlijk tegen 31 oktober 2017 werd het aantal bijkomende sociale huurwoningen 
meegedeeld aan VMSW middels een voorgesteld sjabloon 
De VMSW onderzocht, in samenspraak met Wonen-Vlaanderen en het kabinet Wonen, de aanvraag van de 
gemeente. 
Hierbij werd rekening gehouden met volgende randvoorwaarden: 

1. Volgende verrichtingen tellen niet mee: 
o Verrichtingen die minstens op de projectenlijst staan 
o Sociale koopverrichtingen 
o Verrichtingen die bescheiden woonaanbod realiseren 
o Sociale kavels 
o Infrastructuurverrichtingen (volgt de woningbouw) 
o Grondaankoop (financiering volgt de bouw) 
o Renovatie sociaal huurpatrimonium met minder dan 20% aangroei 

2. Vervangingsbouw sociaal huurpatrimonium met minder dan 20% aangroei. Alleen de verrichtingen 
die ver genoeg vorderden – voor zover bij de VMSW bekend – tellen mee. 

De ontwerpconvenant werd door VMSW voorgelegd aan Inspectie van Financiën voor advies. Op 16 januari 
2018 werd na uitsluitsel definitief teruggekoppeld worden aan de gemeenten/steden. 
Het resultaat van dat onderzoek is dat de gemeente Brecht een convenant kan afsluiten voor 18 bijkomende 
sociale huurwoningen. Dit convenant gaat in op 1 januari 2018 voor een duur van 3 jaar (=31/12/2020). Als 
eerder het woningaantal bereikt is, kan de gemeente een nieuw convenant afsluiten. Er kan maar 1 sociaal 
woonbeleidsconvenant lopen.   
Schepen D. De Veuster geeft een passende toelichting. Schepen D. De Veuster stelt dat als het bindend 
sociaal objectief behaald is, kan er een convenant afgesloten worden. Wij stellen voor om 18 bijkomende 
sociale voorzieningen te voorzien in de omgeving van de Akkerweg via de convenant. 
Raadslid E. Peeters antwoordt dat zij het prima vinden dat werk wordt gemaakt van extra voorzieningen, 
maar stelt toch de vraag of het nu geen tijd wordt om focus te verleggen naar betaalbare woningen voor 
Brechtse mensen.  Welke acties worden hier ondernomen ? 
Schepen D. De Veuster verwijst hier naar verschillende kavels die door Igean op de markt worden gebracht. 
Er zit nog een verkaveling in de pijplijn.  Wij zouden nog moeten inzetten op projecten van bescheiden 
wonen. Zo een initiatieven willen wij in de toekomst nog nemen. 
Raadslid E. Peeters vindt dit een prima initiatief, want het is niet gemakkelijk om als starter een woning te 
vinden. Het zou goed zijn als er nog initiatieven werden genomen.  Wij lazen ook dat er eerst  drie maal een 
principieel akkoord werd gegeven voor dit specifiek project. Wat is de huidige visie ? 
Schepen D. De Veuster repliceert dat het college van burgemeester en schepenen het aantal woningen van 
18 naar 15 had gebracht, rekeninghoudend met bezwaarschriften.  De Deputatie heeft wel vergund voor 18 
woningen.  Wij zullen voor betaalbare woningen initiatieven blijven nemen. 

Stemming:  
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Karina de Hoog, Leen Smouts), 8 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad van Brecht verleent haar goedkeuring aan het ontwerpconvenant. 
 
Artikel 2  
De gemeente Brecht onderneemt de nodige acties om de uitvoering of gunningsprocedure van projecten, die 
resulteren in de terbeschikkingstelling van 18 bijkomende sociale huurwoningen, op te starten. 
Minstens spreekt zij met de initiatiefnemers af dat zij op het lokaal woonoverleg rapporteren over de 
voortgang van de projecten in kwestie.  De procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie 
van sociale woonprojecten is opgenomen in het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017. 
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Artikel 3  
De Vlaamse Regering stelt een gesubsidieerde financiering conform het Financieringsbesluit van 21 
december 2012 ter beschikking voor de realisatie van de 18 sociale huurwoningen op voorwaarde dat het 
project binnen de geldigheidsduur van dit convenant de beleidstoetsen succesvol doorloopt en als gevolg 
daarvan op de Projectenlijst wordt opgenomen, en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap op de desbetreffende begrotingsartikels van het beleidsveld 
wonen. 
 
Artikel 4  
Elke initiatiefnemer kan, via de beslissingen van de Beoordelingscommissie, de opname van de 
verrichtingen in de meerjarenplanning en de kortetermijnplanning opvolgen. Daarnaast geeft het 
Projectportaal het saldo van het overeengekomen aantal bijkomende sociale huurwoningen weer. 
In opdracht van de Vlaamse Regering kunnen Wonen-Vlaanderen en de VMSW de uitvoering van dit 
convenant evalueren en, in voorkomend geval, bijsturen op een overleg met de gemeente. 
 
Artikel 5 
Dit convenant heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018 en wordt aangegaan voor een periode van drie 
jaar vanaf deze datum. 
 
Artikel 6  
Afschrift van dit besluit en de ondertekende convenant wordt bezorgd aan de VMSW.  
 
  

5. VV2017/23 - Verkavelingsvergunning - Grondafstan d Mieksebaan 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 6  Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 

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 
De 2 nieuwe loten zijn gelegen op de hoek van de Mieksebaan en Vreugdelaan. Vooraan deze percelen aan 
de zijde van de Mieksebaan ligt er nog een stuk grond met een oppervlakte van 120m²  in het wegentracé 
van het BPA recreatief woongebied. Het is voorzien dat deze oppervlakte kosteloos en zonder kosten 
overgedragen wordt 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 Mieksebaan met een 
oppervlakte van 120m² -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare 
wegenis, zoals aangeduid op het plan gevoegd bij de aanvraag van landmeter Bart Verhoeven, 
Maxburgdreef 57 in Wuustwezel betreffende een nieuwe verkaveling gelegen te Mieksebaan-Vreugdelaan 
zn, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie M 44 Z3. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een verkavelingsvergunning wordt verleend. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

Interne Zaken 

6. Aanpassing personeelsformatie en -organogram gem eentepersoneel (vooral TD) 

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

Advies 
De voorliggende wijzigingen in de personeelsformatie en organogram werden ter advies voorgelegd aan het 
MAT van 16 januari 2018 en het onderhandelingscomité voor vakbonden op 26 januari 2018. 

Motivatie 
Zoals reeds besproken op de gemeenteraad van 8 juni 2017 (agendapunt: wijziging personeelsformatie en 
organogram GR/2017/068) werd op vraag van het college onderzocht of het mogelijk is om op termijn meer 
E/functies uitdovend te maken en te vervangen door functies op D-niveau. Uiteraard zijn aan dit niveau de 
vereiste verantwoordelijkheden/verwachte resultaten gekoppeld. 
Volgend voorstel werd uitgewerkt waarbij per dienst (groendienst, duurzaamheid & milieu, wegen en 
gebouwen) een meer evenredige verhouding van het aantal medewerkers op E- en D-niveau wordt voorzien 
waarbij het aantal functies op D-niveau wordt uitgebreid. Bij het openvallen van een E of D-functie (wegens 
pensionering, vrijwillig ontslag, ...) zal een functie op D-niveau worden vacant verklaard, indien beschikbaar 
in de formatie. Op deze manier zullen er meer kansen worden gecreëerd voor de medewerkers op E-niveau 
om door te stromen naar niveau D. Deze uitbreiding van de D-functies zal in twee fases gerealiseerd worden 
waarvan de eerste in 2018 met onderstaande aanpassingen en de volgende in 2020. 

• groendienst:  4 contractuele functies arbeider op E-niveau worden uitdovend geplaatst en vervangen 
door 4 functies geschoolde arbeiders (D1-3)  

• wegendienst: 2 contractuele functies arbeider op E-niveau worden uitdovend geplaatst en vervangen 
door 2 functies geschoold arbeiders (D1-3)  

• duurzaamheid & milieu: 1 contractuele functie van arbeider op E-niveau wordt uitdovend geplaatst 
en vervangen door 1 functie geschoold arbeider(D1-3)  

• dienst gebouwen:  2 contractuele functies van arbeider op E-niveau worden uitdovend geplaatst en 
vervangen door 2 functies geschoold arbeider(D1-3)  

Daarnaast worden binnen de dienst gebouwen ook 2 statutaire functies van geschoold arbeiders (D1-3) 
uitdovend geplaatst (wegens uitdiensttreding/verwachte pensionering)  en opnieuw contractueel 
ingeschreven. 
De aansturing van de technische diensten (gebouwen, wegen, groendienst en duurzaamheid & milieu) wordt 
gewijzigd. Tot op vandaag zit projectopvolging van werken door derden, aansturing van medewerkers en 
opvolging werken eigen beheer bij één diensthoofd. Voorstel is om in een nieuwe organogram een 
projectverantwoordelijke (B4-5)  op te nemen die instaat voor het coördineren en opvolgen van de 
(openbare) werken die niet in eigen beheer worden uitgevoerd en dit voor alle technische diensten. 
De diensten gebouwen en wegen zullen geclusterd worden onder één diensthoofd uitvoering alsook de 
groendienst en de dienst duurzaamheid & milieu waarbij we uitgaan van een algemenere en bredere kennis 
van de diensthoofden. Deze diensthoofden uitvoering (B4-5)  zullen dienstoverschrijdend de werken in 
eigen beheer coördineren en opvolgen en de medewerkers aansturen. 
Het huidige diensthoofd duurzaamheid & milieu/duurzaamheidsambtenaar (B1-3) gaat binnen het nieuwe 
organogram geen aansturing meer geven aan de medewerkers maar ingezet worden om op beleidsmatig 
niveau dossiers rond duurzaamheid te behandelen. De gemeente engageerde zich in het kader van de 
duurzame beleidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De opvolging hiervan en de koppeling aan het 
meerjarenplan behoort tot het takenpakket van deze functie. 
Bovendien worden ook 1.5 VE statutaire functie van administratieve medewerk(st)er technische zaken(C1-3) 
en 1 VE statutaire functie cultuurconsulent(B1-3) uitdovend geplaatst en contractueel ingeschreven wegens 
(verwachte) uitdiensttreding. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. Op de 
gemeenteraad van 8 juni 2017 werd op vraag onderzocht of het mogelijk is om op termijn meer E/functies 
uitdovend te maken en te vervangen door functies op D-niveau. Op deze manier zullen er meer kansen 
worden gecreëerd voor de medewerkers op E-niveau om door te stromen naar niveau D. Deze uitbreiding 
van de D-functies zal in twee fases gerealiseerd worden waarvan de eerste in 2018 zoals vermeld in de 
bijlage en de volgende in 2020. Tot op vandaag zit projectopvolging van werken door derden, aansturing van 
medewerkers en opvolging werken eigen beheer bij één diensthoofd. 
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Voorstel is om in het nieuwe organogram een projectverantwoordelijke (B4-5) op te nemen die instaat voor 
het coördineren en opvolgen van de (openbare) werken die niet in eigen beheer worden uitgevoerd en dit 
voor alle technische diensten. De diensten gebouwen en wegen zullen geclusterd worden onder één 
diensthoofd, alsook de groendienst en de dienst duurzaamheid & milieu waarbij we uitgaan van een 
algemenere en bredere kennis van de diensthoofden. Deze diensthoofden uitvoering (B4-5) zullen dienst 
overschrijdend de werken in eigen beheer coördineren en opvolgen en de medewerkers aansturen. Het 
huidige diensthoofd duurzaamheid &n milieu gaat binnen het nieuwe organogram geen aansturing meer 
geven aan de medewerkers maar ingezet worden om op beleidsmatig niveau dossiers rond duurzaamheid. 
Het onderhandelingscomité van vakbonden van 26 januari geeft een gunstig advies. 
Raadslid S. Deckers merkt op dat het voor een buitenstaander moeilijk is om de interne nood van een dienst 
te kennen. Het is belangrijk om het debat te voeren op de gemeenteraad, want personeel neemt een grote 
hap uit het budget. Deze oefening mag ook voor andere diensten gemaakt worden. Deze aanpassing voor 
de technische diensten zal de mensen stimuleren.  Wij zijn bezorgd over de ingewikkelde structuur. Wij zijn 
voorstander van een vlakke structuur waarbij zo weinig mogelijk leidinggevenden zijn  Wij stellen vast dat er 
13 mensen zijn met een sturende of leidinggevende rol. Dit is geen gezonde situatie. Het creëren van een 
extra functie, namelijk projectmedewerker, raden wij aan om dit niet te doen. Door opwaardering van E-
niveaus moet de werklast van de diensthoofden verminderen. Als je als diensthoofd kan leren van een 
externe firma is dit heel leerrijk. Dit is een gemiste kans. Het afdelingshoofd technische dienst moet toch 
voeling houden met wat op de vloer leeft. Dit is belangrijk. N-VA wil dit niet tegenhouden, maar vraagt om 
toch te overwegen het anders aan te pakken. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert hierop. Deze oefening wordt ook gemaakt voor andere diensten. 
Ik denk dat u gelijk heeft wanneer wij spreken over doorschakeling van E naar D-niveau. De verloning op E-
niveau is niet royaal. U pleit terecht voor een vlakke structuur met beperkt aantal leidinggevenden. Ik kom 
maar aan 8 leidinggevenden.  De duurzaamheidsambtenaar en de projectverantwoordelijke sturen niemand 
aan. Het gaat over 8 mensen die aansturen. Met betrekking tot projectverantwoordelijke stelt u dat het een 
gemiste kans is omdat deze ervaring niet kan doorgeven. Wij stellen vandaag vast dat bepaalde dossiers 
door gebrek aan tijd niet worden opgevolgd.  Dat stellen wij vast op de dienst wegen, gebouwen,...Met 
betrekking tot afdelingshoofd technische dienst kan ik zeggen dat het afdelingshoofd goed weet wat zijn 
mensen aan het doen zijn. Hij kan ook niet alles in detail volgen, maar moet een helikoptervisie blijven 
behouden. Het ontwerp van organogram biedt een goede kans voor de ontwikkeling van de technische 
diensten. 
Raadslid S. Deckers telt 13 mensen in een coördinerende, sturende, administratieve of controlerende rol. Dit 
wil niet zeggen dat het afdelingshoofd nu te ver staat, maar wij hebben alleen vrees daarvoor in de 
toekomst. 
Schepen P. Schrijvers zegt dat er over de afstand van afdelingshoofd en diensthoofden niets wijzigt. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat wat de afstand betreft tussen afdelingshoofd en de medewerkers dit ook 
afhankelijk is van de persoon en niet van de structuur. 
Volgens raadslid J. Slegers is het niet altijd belangrijk om het aantal te zien. Het is vooral belangrijk dat er 
bekeken wordt of het werk goed wordt uitgevoerd. Steeds minder personen inzetten, kent vaak tot gevolg 
dat kwaliteit niet meer goed is. 
  

Stemming:  
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Karina de Hoog, Leen Smouts), 8 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van de personeelsformatie en organogram van de gemeente 
Brecht waarbij volgende aanpassingen worden doorgevoerd: 
  
Huidige toestand    Nieuwe toestand  
1 VE cultuurconsulent (B1-3)- 
STAT 

Uitdovend 1 VE cultuurconsulent (B1-3) 
 CONTR 

1.5 VE adm mw techn. zaken – 
(C1-3) - STAT 

Uitdovend 1.5 VE adm mw techn.zaken (C1-
3) - CONTR 

1 VE diensthoofd groendienst – 
(B1-3) - STAT 

Uitdovend 1 VE diensthoofd uitvoering 
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Groen en duurzaamheid (B4-5)- 
CONTR 

4 VE arbeiders groendienst 
(E1-3)- CONTR 

Uitdovend 4 VE gesch. arbeiders groendienst 
(D1-3)- CONTR 

1 VE diensthoofd wegen  – 
(B1-3) – STAT 

Uitdovend 1 VE diensthoofd uitvoering 
patrimonium (B4-5) – CONTR 

2 VE arbeiders wegen (E1-3) 
CONTR 

Uitdovend 2 VE gesch. arbeiders wegen (D1-
3) -  CONTR 

1 VE diensthoofd duurzaamheid 
(B1-3)- STAT 

Uitdovend 1 VE duurzaamheidsambtenaar 
(B1-3) – CONTR 

1 VE arbeider duurzaamheid (E1-
3) – CONTR 

Uitdovend 1 VE gesch.arbeiders 
duurzaamheid (D1-3) – CONTR 

1 VE diensthoofd gebouwen (B1-
3) – STAT 

Uitdovend 1 VE projectverantwoordelijke 
TD  (B4-5) – CONTR 

2 VE arbeiders gebouwen 
(E1-3) - CONTR 

Uitdovend 2 VE gesch. arbeiders 
gebouwen(D1-3) - CONTR 

2 VE gesch arbeiders gebouwen 
(D1-3) – STAT 

Uitdovend 2 VE gesch. Arbeiders gebouwen 
(D1-3) - CONTR 

7. Aanpassing RPR - aanwervings- en bevorderingsvoo rwaarden 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel, zoals gewijzigd bij besluiten van 09.01.2009 en 23.11.2012. 
Het gemeenteraadbesluit van 11.12.2008 en latere wijzigingen houdende de vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 
Het KB van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van het personeel; 

Advies 
De onderstaande wijzigingen aan de rechtspositieregeling werden besproken op het onderhandelingscomité 
van vakbonden op 26 januari 2018 waarvan protocol van akkoord werd opgemaakt (zie bijlage). 

Motivatie 
De aansturing van de technische diensten (gebouwen, wegen, groendienst en duurzaamheid & milieu) wordt 
gewijzigd. Tot op vandaag zit projectopvolging van werken door derden, aansturing van medewerkers en 
opvolging werken eigen beheer bij één diensthoofd. Voorstel is om in een nieuwe organogram een 
projectverantwoordelijke (B4-5)  op te nemen die instaat voor het coördineren en opvolgen van de 
(openbare) werken die niet in eigen beheer worden uitgevoerd en dit voor alle technische diensten. 
De diensten gebouwen en wegen zullen geclusterd worden onder één diensthoofd uitvoering alsook de 
groendienst en de dienst duurzaamheid & milieu waarbij we uitgaan van een algemenere en bredere kennis 
van de diensthoofden. Deze diensthoofden uitvoering (B4-5)  zullen dienstoverschrijdend de werken in 
eigen beheer coördineren en opvolgen en de medewerkers aansturen. 
In functie van de invulling van voornoemde functies dienen nieuwe aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden te worden ingeschreven in de rechtspositieregeling en bijlagen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. De 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Brecht wordt aangepast op volgende wijze namelijk 
specifieke aanwervings-en bevorderingsvoorwaarden voor een graad van rang BX, schalen B4-B5 hogere 
graad zoals vermeld in bijlage. Het onderhandelingscomité van vakbonden van 26 januari 2018 geeft een 
gunstig advies. Dit heeft uitwerking vanaf datum besluit gemeenteraad. 

Stemming:  
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Karina de Hoog, Leen Smouts), 8 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1  
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf datum besluit gemeenteraad. 
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HOOFDSTUK XII. De bevordering 
Afdeling III. De algemene bevorderingsvoorwaarden per niveau en rang 
Art. 129. Niveau B  
De specifieke voorwaarden voor een bevordering zijn: 
1° voor een graad van rang Bx, schalen B4-B5 (hogere graad, lijnfunctie): 
a)   ten minste vier jaar niveauanciënniteit hebben in rang Cv, schalen C1-C3 ,in rang  Bv, schalen B1-B3 of 
in rang Cx, schalen C4-C5; 
b)   als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de 
diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie; 
c)   minimaal een voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
d)   slagen voor de selectieprocedure. 
  
BIJLAGE IV: specifieke aanwervings- en bevorderings voorwaarden  
Voor alle functies uitgezonderd de decretale graden : 
Indien een vacature wordt ingevuld via interne mobiliteit zijn de bepalingen vastgelegd in art. 135 t.e.m 141 
van kracht. Bij invulling van de vacature via externe mobiliteit gelden de bepalingen in art.142 t.e.m. 154. 
DIENSTHOOFD UITVOERING (B4-5) 
a)   via aanwerving: 
1)     houder/houdster zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B: 
        a.    bachelordiploma uitgereikt  door : 
                    - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende 
instellingen voor hoger onderwijs; 
                   - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of de 
bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                  -  een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
         b.  diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bacheler-na-bacheloropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
              Accredatieorganisatie (NVAO); 
         c. Het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een 
             van de gemeenschappen, met uitzondering van verpleegkundige, uitgereikt door het hoger 
beroepsonderwijs; 
         d. of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling; 
 2) geslaagd zijn in een selectieprocedure; 
 3) in het bezit zijn van rijbewijs B; 
 4) Voor de lijnfuncties van niveau B4-5 bevat  de selectie altijd een psychotechnische proef in verband met 
management- en leiderschapscapaciteiten op dit niveau 
    waarvoor een geschiktheidsverklaring moet worden bekomen. 
  
b. via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 
hebben in rang Cv, schalen C1-3, in rang Bv, schalen B1-3 of in  rang Cx, schalen C4-5;  
2)     een gunstige evaluatie gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
3)     geslaagd zijn in een niveauoverschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingexamen; 
4)     Voor de lijnfuncties van niveau B4-5 bevat  de selectie altijd een psychotechnische proef in verband 
met management- en leiderschapscapaciteiten op dit niveau waarvoor een geschiktheidsverklaring moet 
worden bekomen. 
5)     In het bezit zijn van rijbewijs B. 
  
PROJECTVERANTWOORDELIJKE TECHNISCHE DIENSTEN (B4-5)  
a)   via aanwerving: 
1)     houder/houdster zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B: 
        a.    bachelordiploma uitgereikt  door : 
                    - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende 
instellingen voor hoger onderwijs; 
                   - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of de 
bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                  -  een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
        b.  diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bacheler-na-bacheloropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
             Accredatieorganisatie (NVAO); 
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        c. Het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van  
            de gemeenschappen, met uitzondering van verpleegkundige, uitgereikt door het hoger 
beroepsonderwijs; 
        d. of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling; 
2) geslaagd zijn in een selectieprocedure; 
3) in het bezit zijn van rijbewijs B; 
     
 b)   via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 
hebben in rang Cv, C1-3, in rang Bv, schalen B1-3 of in rang Cx, schalen C4-5; 
2)     een gunstige evaluatie gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
3)     geslaagd zijn in een niveauoverschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingexamen; 
4)     In het bezit zijn van rijbewijs B. 
  
DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR (B1-3)  
 a)   via aanwerving: 
 1)     houder/houdster zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B: 
        a.    bachelordiploma uitgereikt  door : 
                    - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende 
instellingen voor hoger onderwijs; 
                   - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of de 
bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                  -  een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
         b.  diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bacheler-na-bacheloropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
              Accredatieorganisatie (NVAO); 
         c. Het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van 
             de gemeenschappen, met uitzondering van verpleegkundige, uitgereikt door het hoger 
beroepsonderwijs; 
         d. of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling; 
2) geslaagd zijn in een selectieprocedure; 
3) in het bezit zijn van rijbewijs B; 
     
 b)   via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 
hebben in rang Cv, C1-C3. 
2)     een minimaal voldoende evaluatieresultaat  gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
3)     geslaagd zijn in een niveauoverschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingexamen; 
4)     In het bezit zijn van rijbewijs B. 
  
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de dienst toezicht. 
  

Financiën 

8. Borgstellinglening Igean Dienstverlening - Proje ct Lange Pad 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Historiek 
Igean Dienstverlening zal in opdracht van de gemeente Brecht het project Lange Pad realiseren. 
Door de gemeenteraad werd op 14 september 2017 goedkeuring verleend aan de lastgevingsovereenkomst 
tussen Igean dienstverlening en gemeente Brecht voor het project 'Binnengebied Lange Pad'. 
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Advies 
De raad van bestuur van Igean Dienstverlening verleende op 6 december 2017 goedkeuring om een lening 
van 387.000 euro aan te gaan voor de financiering van het project Lange Pad. 

Motivatie 
Igean Dienstverlening CVBA met ondernemingsnummer 0206.767.574 en maatschappelijke zetel 
Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, hierna genoemd de kredietnemer. 
heeft besloten heeft bij Belfius Bank NV, RPR Brussel, BTW BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel 
Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, hierna genoemd 'Belfius Bank' 
een krediet aan te gaan ten belope van 387.000 euro (drienhondzevenentachtig duizend euro) voor de 
financiering van de verwerving van onroerende goederen mbt het project Lange Pad met datum offerte 04-
12-2017. 
Dit krediet met referentie 03129200 van 387.000 EUR (driehonderdzevenentachtig duizend euro) dient 
gewaarborgd te worden door de gemeente. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
We gaan geen waarborglening aan, maar wel een borgstellinglening Igean Dienstverlening. Dit mag 
aangepast worden in de notulen. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeente Brecht verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de 
terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van  het 
krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlinteresten inbegrepen ), de 
reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden. 
Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om het even 
welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader van dit krediet en die nog 
mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het 
waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de 
correspondentie aan de kredietnemer. 
De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van  dit krediet en haar eigen kredieten bij Belfius Bank 
alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze 
maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet 
(o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de 
opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks-, gewest- en provinciebelastingen,  alsmede de 
opbrengst van gemeentebelastingen  geïnd door de staat of het gewest), hetzij uit hoofde van een 
overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van de inning van deze 
inkomsten. 
Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de 
kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente aangerekend 
worden. 
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van 
Belfius Bank. 
De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf 
en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze 
borgstelling niet uit te voeren.  De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke 
indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke 
medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in kapitaal, interesten, 
kosten en bijhorigheden.  De gemeente staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de kredietnemer alle 
uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht.  De gemeente verklaart 
uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke 
wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten 
van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de 
verplichting de gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten 
overvloede bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de 
indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen. 
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk het totaal bedrag 
van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie,  onkosten en bijhorigheden betreft, 



15 

aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in 
verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden. 
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen die aan 
de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank het bedrag te 
storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen. 
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen,  zijn  de interesten voor 
laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
verschuldigd, berekend volgens de wettelijke rentevoet die van toepassing is bij betalingsachterstand  bij 
handelstransactie. 
De borg verklaart kennis te hebben genomen van  bovenvermeld kredietcontract en bijhorend 
Kredietreglement 2017 en er de bepalingen van te aanvaarden.Dit besluit is onderworpen aan de 
toezichthoudende overheid zoals voorzien in de toepasselijke decreten en besluiten. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean Dienstverlening, de financiële dienst en de dienst 
toezicht. 
 

Technische Dienst 
9. Lastvoorwaarden voor de weg- en rioleringswerken  K. Elisabethlei en omgeving - 

Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering  

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: 2017/2241007/2/0200 - Wegenwerken Heyaard 

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. 
  
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 10 september 2015 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Lastvoorwaarden voor weg- en rioleringswerken K. 
Elisabethlei en omgeving”, met name de open aanbesteding. 
  
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 februari 2016 goedkeuring aan het 
aanbestedingsverslag tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2 139 624,95 excl. btw ( aandeel 
Pidpa 1 719 524,40 euro en aandeel Brecht 420 100,55 euro). 
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De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 05214A. 
  

Motivatie 
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 5 december 2016 verrekening nr. 1 goed voor een 
meerprijs van 34 217,72 euro (excl. BTW) voor de aanleg en het verwijderen van een ontsluitingsweg door 
middel van stalen rijplaten.  Deze werken werden verdeeld (20% ten laste van Pidpa en 80% ten laste van 
de gemeente Brecht) 
 
Het studiebureau stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken voor de 
gemeente Brecht € 459 162,28  excl. btw bedraagt. 
 
Het aandeel van de gemeente dat werd gefinancierd door Hidrorio bedraagt  34 409,98 euro 
(derdebetalersysteem voor niet subsidieerbare werken).  Deze factuur werd goedgekeurd door het college 
van burgemeester en schepenen van 18 december 2017. 
 
De eindafrekening ligt iets hoger dan het gegunde bedrag omwille van het goedgekeurde meerwerk, 
herzieningen en wijzigingen in vermoedelijke hoeveelheden. 
 
De aannemer Vermetten wegenbouw, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas heeft aan zijn verplichtingen 
voldaan. 
  
Het studiebureau stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die plaatsvond op 26 april 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. Tijdens de 
gemeenteraadszitting van 10 september 2015 werden de lastvoorwaarden goedgekeurd voor de weg- en 
rioleringswerken in de K. Elisabethlei en omliggende straten. Studiebureau Infrabo stelde deze 
lastvoorwaarden op in samenwerking met Hidrorio en raamde de werken op 2.398.525,71 euro incl. BTW 
waarvan het aandeel voor de gemeente Brecht 618.625,21 euro bedroeg en voor Pipda Hidrorio 1.779.900,5 
euro, telkens BTW inclusief. 
In collegezitting van 15 februari 2016 werd akte genomen van het aanbestedingsverslag waaruit blijkt dat 
van de 5 biedingen de firma Vermetten de meest gunstige offerte had opgesteld voor een bedrag van 
2.139.624,95 euro excl. BTW, zijnde 2.588.945,74 euro incl BTW. 
Het aanvangsbevel van deze werken werd vastgesteld op 17 mei 2016 en aannemer Vermetten kreeg 130 
werkdagen om weg- en rioleringswerken uit te voeren in de Zandstraat, Gauw, Goorstraat, Hertenbos, 
Larkendreef, Goudvinklaan, Heyaard, K. Elisabethlei en de Uniondreef.  De werken werden in 3 fases 
afgewerkt. 
Voor de werken in de Goudvinklaan hebben we moeten overgaan tot het aanleggen van een ontsluitingsweg 
in stalen rijplaten langsheen het antitankkanaal om doorgang te voorzien voor de buurtbewoners.  Deze 
doorgang was niet mogelijk tijdens het plaatsen van de kantstroken omwille van de te geringe beschikbare 
breedte van de doorgang op dat moment.  Na toestemming te hebben verkregen van de VMM werden er 
rijplaten geplaatst, herashekwerk en werd minimale verlichting voorzien voor de veiligheid tijdens de donkere 
momenten.  Beslist werd dat deze meerwerken zouden worden gedragen door zowel de gemeente als Pidpa 
Hidrorio. 
Uiteindelijk werden 148 werkdagen aan de opdracht besteed en werden de werken beëindigd op 5 mei 
2017. Liefst 65 verletdagen werden toegekend voor de onbetreedbaarheid van het terrein omwille van de 
slechte weersomstandigheden. 
Op 26 april 2017 vond de voorlopige oplevering plaats in aanwezigheid van alle betrokken partijen en het 
studiebureau Infrabo kon samen met Hidrorio recentelijk een eindstaat opmaken waaruit blijkt, rekening 
houdende met de meerkosten, het gemeentelijk aandeel van deze werken 555.586,36 euro inclusief BTW 
bedraagt. 
Het is dan ook aan de gemeenteraad dat ik zou willen vragen goedkeuring te verlenen aan deze 
eindafrekening voor wat betreft het aandeel voor de gemeente Brecht. 
 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Lastvoorwaarden weg- en 
rioleringswerken K. Elisabethlei en omgeving”, opgesteld door de Dienst Interne zaken, waaruit blijkt dat de 
werken een eindtotaal bereikten van € 459 162,28 excl. btw.  
 
Artikel 2  
Deze opdracht wordt voorlopig opgeleverd. 
  
 

Aanvullende agenda 

10. Voorstel 'Oplossing problematiek overvolle lijn bussen voor scholieren' - J. Slegers 

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

Motivatie 
Raadslid J. Slegers diende een voorstel in voor 'Oplossing problematiek overvolle lijnbussen voor 
scholieren'. 
De schoolgaande jeugd binnen onze gemeente maakt veelvuldig gebruik van een Buzzy-pas van de Lijn om 
op hun schoolbestemming van het secundair onderwijs te kunnen komen. Een mogelijkheid die vele 
werkende ouders verkiezen, zodat hun kinderen, vooral ook bij slecht weer en de koude wintermaanden, 
tijdig op school kunnen geraken. 
Het enige minpunt aan deze openbare vervoersmogelijkheid is dat de scholieren in onze gemeente iedere 
morgen steevast op een overvolle bus zitten. Indien de scholieren in de vroege morgen klaarstaan voor hun 
bus op de halte Sternhoven zit deze reeds bomvol. 
Over veilig naar school kunnen we hier niet altijd spreken. Doordat vele scholieren moeten blijven staan is 
het daarmee natuurlijk ook voor de chauffeurs geen makkelijke opdracht en belemmert dit zeker ook voor 
hen de optimale veiligheid die toch zo belangrijk is in het hedendaagse verkeer. 
Vele ouders storen zich aan de overvolle bussen en vragen zich af waar men de prioriteitsgrens legt voor 
veiligheid. 
Mijn voorstel hierbij aan deze gemeenteraad, maar vooral ook aan u schepenen is dat er een gesprek wordt 
gevoerd met de Lijn over deze problematiek. Kunt u samen met de Lijn overleggen of er een mogelijkheid is 
om dit probleem te verhelpen, zodat de scholieren niet meer in overvolle bussen vervoerd moeten worden 
naar hun school. 
Schepen L. Torfs antwoordt dat ter verduidelijking we via mail aan Mevr. Slegers gevraagd hebben op welk 
tijdstip en in welke richting zich het gestelde probleem voordoet. 
Uit haar antwoord blijkt dat het meer bepaald over de lijnen 600 en 620 Antwerpen richting Hoogstraten gaat 
en dit ongeveer tussen 7.20 en 7.40 uur  ‘s morgens. 
Daarna hebben we het probleem via mail voorgelegd aan De Lijn. 
In een eerste reactie liet men weten dat er vorig schooljaar een meting is gebeurd op deze lijnenbundel.  Uit 
die gegevens blijkt dat er op het gemelde tijdstip aan Sternhoven niet meteen een zorgwekkende bezetting 
is (de piek zat toen op ong. 50 reizigers, terwijl een 12m-bus ong. 70 reizigers kan meenemen, een 18m-bus 
ong. 110).  Maar reizigersstromen evolueren uiteraard.  
Ondertussen hebben we al een tweede reactie van De Lijn mogen ontvangen.  Men had gisterenochtend al 
een marktonderzoeker op pad gestuurd om te zien of en waar het probleem zich precies voordoet.  Ter 
hoogte van ‘Sternhoven’ bleek er niet echt een overbezetting: de hoogste piek werd gemeten op een rit op 
lijn 602 met 75 reizigers op een gelede bus, dit betekent minder dan 70% ‘gevuld’. 
Er was ook al op 23 januari ll. in Sint-Job en Brecht-centrum een beperkte capaciteitsmeting gehouden: die 
vertoonde toen een gelijkaardig beeld op hetzelfde trajectdeel. 
De komende dagen gaat De Lijn verderop langs de route, net voorbij Brecht-centrum, opnieuw de 
bezettingen controleren.  Het is mogelijk dat de bezettingen pas daar problematisch worden. 
Ter kadering van de bezettingsmetingen wilde De Lijn toch het volgende meegeven: 
·        Voor bezettingen gaat De Lijn NIET uit van de technische maximumbelasting van hun bussen: dit 
houdt 7 staande reizigers per m² in. Deze maximumbelasting is in de praktijk niet realistisch.  
·        Ze gaan eerder uit van de internationaal courante norm van 4 staande reizigers per m² staruimte (+ de 
zitplaatsen uiteraard).  Voor een 12m-bus geeft dat een praktisch maximum van ong. 70 reizigers; voor een 
18m-bus, beter bekend als gelede of harmonicabus, ong. 110 reizigers. 
·        Als een rit structureel, dus over een langere periode, dat praktisch maximum sterk benadert of 
overschrijdt dan spreekt men van een structurele overbezetting.  Dergelijke situaties worden meestal, maar 
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niet altijd, door de chauffeurs gesignaleerd en vereisen dan gerichte aandacht. 
Waarom structureel?  De ene dag is de andere niet: eendaagse pieken kunnen altijd voorkomen, die zijn 
amper te voorspellen.  Maar gezien de aard van de melding, doet echter vermoeden dat het probleem zich 
langduriger voordoet. 
·        Structurele overbezettingen worden uiteraard bij voorkeur opgevangen.  Maar in een context waarin op 
de exploitatiedotatie wordt bezuinigd is dat niet evident, maar er wordt in dergelijke situaties altijd grondig 
bekeken of niet minstens met het ‘verschuiven’ van ritten een deel van het probleem kan worden 
bijgestuurd.  Soms veroorzaakt immers alleen al de volgorde waarin verschillende lijnen op een piekmoment 
langskomen voor een suboptimale spreiding van reizigers. 
Tot zover de voorlopige reactie van De Lijn. 
Uiteraard blijven we dit opvolgen en zal er een gesprek volgen om tot een mogelijke oplossing voor het 
probleem te komen.  Hoewel we moeten beseffen dat de rechtstreekse rol bij de uitbating en ontwikkeling 
van openbaar vervoer voor de gemeente eerder beperkt is.  Maar willen we meer mensen doen gebruik 
maken van het openbaar vervoer, zullen we toch moeten blijven pleiten voor frequenter en comfortabeler 
openbaar vervoer.  Dit geldt niet alleen voor De Lijn maar ook voor de NMBS.  Ook stiptheid blijft een 
belangrijke bekommernis, net zoals aantrekkelijkere stations- en halteomgevingen. 
Raadslid J. Slegers zegt dat deze vraag komt van een groep ouders. Enkele jaren geleden was het 
probleem ook al zo. We hebben voor alles richtlijnen, zelfs voor het vervoeren van vee. De richtlijnen van De 
Lijn zijn belachelijk.  Ook de chauffeurs geven dit toe. Eigenlijk moeten de chauffeurs op zeker ogenblik 
aangeven dat de bus vol zit. Maar zij moeten stipt zijn, waardoor dit niet meer gebeurt.  De gemeente moet 
toch signaleren om er iets aan te doen.  Wij kunnen toch samen een oproep doen. De veiligheid is hier toch 
prioriteit. 
Schepen D. De Veuster stelt dat dit probleem zich 20 à 25 jaar geleden ook al voordeed. De beslissing ligt 
jammer genoeg niet bij de gemeente. 
Raadslid P. Van Assche vraagt zich af wie er nu gelijk heeft. Hoe komt het dat De Lijn dan deze conclusie 
trekt ? Kunnen wij geen film maken om dit duidelijk te maken. Dat zegt meer dan duizend woorden. 
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt wat er gebeurt met kinderen die niet meekunnen ? Er is vaak maar één 
bus. 
  
Stemming van voorstel : Overleg met De Lijn verzetten teneinde het vinden van een oplossing. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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