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OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 8 februari 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. 8 februari 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. Van De Mierop en S. Vandeneijnde zijn verontschuldigd voor de zitting van de 
gemeenteraad. 
Raadslid R. Van Hoeck 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 'Motie - Aansluiting door de gemeente Brecht bij de statiegeldalliantie' - T. Vandekeere. 
  
Raadslid J. Slegers vraagt of het klopt dat er in de dropbox een verkeerd verslag staat. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat dit klopt en dat het juiste verslag niet in de dropbox zat.  Dit 
werd door raadslid E. Peeters per mail gemeld om 17.30 uur. 
Burgemeester-voorzitter vraagt naar de suggesties van raadslid J. Slegers. 
Raadslid J. Slegers stelt voor om volgende gemeenteraad 2 verslagen  voorgaande zitting goed te keuren. 
Raadslid P. Van Assche vraagt wat het decreet hierover zegt. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat de tijd te kort was, maar dat het decreet hier op het eerste 
zicht niets over zegt. 
Raadslid E. Peeters stelt dat de notulen van de vergadering 8 dagen op voorhand ter beschikking moeten 
zijn, en deze waren ook aanwezig op het gemeentehuis. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt voor om dit agendapunt te verdagen naar de gemeenteraad van april. 
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat als dit geen probleem oplevert, dit voor hun goed is. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt nog dat er mogelijks consequenties zijn voor de opstart van het 
openbaar onderzoek van het 'RUP waardevolle domeinen'. 
Raadslid P. Van Assche meldt nog dat dit probleem zich niet meer zou voordoen na het invoege treden van 
het nieuw decreet lokaal bestuur, en meer bepaald het beeld- en audioverslag dat het zittingsverslag 
vervangt.  Dit is een woordelijk verslag.  Dit vraagt onze partij al langer. Ons beeldverslag krijgt dus 
bewijswaarde. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt : wij doen nu wat wij moeten doen. Hij stelt voor om het 
agendapunt te verdagen naar de zitting van 12 april 2018. 
 
  
 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 8 maart 2018  
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Verdaging verslag voorgaande zitting d.d. 8 februar i 2018:  
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
  
Artikel 1  
De stemming van het verslag voorgaande zitting wordt met eenparigheid verdaagd naar 12 april 2018. 
 

2. Dagorde OCMW-raad 20 februari 2018 - kennisgevin g 

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 20 februari 2018: 
  
Agendapunten van de openbare zitting: 
Openbaar 
Verslag - Briefwisseling 
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 16.1.2018 
2. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 16.1.2018 en 30.1.2018 
3. Kennisname inkomende briefwisseling 
Financiën 
4. Aankoop koffieapparaten 
5. Herstellingswerken gevel WZC Sint - Maria 
Intergemeentelijke samenwerking 
6. Het aanduiden van een stemgerechtigd lid raad van bestuur Selab 
7. Het aanduiden van een plaatsvervanger voor de vertegenwoordiger van het OCMW algemene 
vergaderingen van Igean milieu en veiligheid 
8. Het aanduiden van een plaatsvervanger voor de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergaderingen van Igean dienstverlening 

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. 20 februari 2018 
 

Grondgebiedszaken 

3. SV2017/308 - Stedenbouwkundige vergunning - Gron dafstand Mieksebaan 135 

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

Juridisch kader 
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 perceel is gelegen langsheen de Mieksebaan. Vooraan het perceel aan de zijde van de Mieksebaan ligt 
er nog een stuk grond met een oppervlakte van 81,9 m² in het wegentracé van het BPA recreatief 
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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 vergunningsaanvraag; 
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; 
Een passende toelichting wordt gegeven 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 81,9 m²  -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare 
wegenis, zoals aangeduid op het plan gevoegd bij de aanvraag van mevrouw Evi Beliën en de heer Jorik 
Michiels, wonende te Gemzenstraat 29  bus 1 te 2610 Antwerpen betreffende het bouwen van een 
vrijstaande eengezinswoning en kappen van bomen met ontbossing gelegen te Mieksebaan ZN te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 26 H. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend. 
 
Artikel  2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

4. VV2017/25 - Verkavelingsvergunning - Goedkeuring  wegentracé en grondoverdracht 
Zandstraat 

Beleids- en beheerscyclus 
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 
Het binnengebied grenzend aan de woningen gelegen Zandstraat 80 tot en met 88 wordt verkaveld. Om 
toegang te verlenen tot deze nieuwe kavels moet er een nieuwe wegenis voorzien worden. De meeste 
woningen worden gerealiseerd rond een centraal groen plein waarrond het autoverkeer circuleert. De loten 
11 tot en met 14 zijn toegankelijk via een doodlopende straat. Eveneens wordt een aanzet tot een nieuwe 
fiets- en voetgangersverbinding tussen de Zandstraat en Hogeweg ingericht. Deze nieuwe wegenis met een 
totale oppervlakte van 1.916,72m² wordt afgestaan als openbaar domein. 
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. 
De ontwikkeling is in overeenstemming met de beleidsverklaring van de meerderheidspartijen. 
543 m² is de gemiddelde oppervlakte van een kavel waarmee ingegaan wordt op bescheiden last. 
Raadslid E. Peeters stelt dat het kruispunt Zandschel-Zandstraatje is nu reeds een moeilijk kruispunt. Kan er 
aan de circulatie iets gedaan worden naar aanleiding van deze ontwikkeling ? 
Schepen D. De Veuster repliceert dat dit reeds werd besproken op de verkeerswerkgroep.  Het college van 
burgemeester en schepenen zal dit bekijken naar aanleiding van verslag van deze vergadering. 
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Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan het wegentracé en de grondafstand met een oppervlakte van 1.916,72m² - 
kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, volgens de plannen 
van landmeter Koen Wouters, Poederleeseweg 80 in Lille van 2 november 2017, betreffende de verkaveling 
van Koenraad Wouters wonende te Poederleeseweg 80, 2275 Lille voor de wijziging van een vergunde 
verkaveling gelegen te Zandstraat zn, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 41 Y3, (afd. 5) 
sectie A 41 W3, (afd. 5) sectie A 41 V3 en (afd. 5) sectie A 41 Z3. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken 
 

5. Wijziging buurtweg 113 - Voorlopige vaststelling  

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 
De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en gewijzigd bij decreet van 4 april 2014. 
Besluit Vlaamse Regering d.d. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
Atlas der buurtwegen voor de gemeente Brecht, dd. 10 april 1841 

Historiek 
De buurtweg nr. 113 is gelegen tussen de Molenstraat en de Vaartstraat/Gemeentepark in de gemeente 
Brecht. Het deel van de buurtweg die thans dient verlegd dient te worden, is gelegen op twee bebouwde 
percelen aan de Venusstraat 4 en 4A, kadastraal gekend als Brecht, 3de afdeling, Sectie N nrs. 591/h en 
591/k. 

Motivatie 
De heer en mevrouw Schenck -Lambrechts hebben een aanvraag ingediend tot de wijziging van het tracé 
van buurtweg nr. 113 te Brecht. 
Het wettelijke tracé van de buurtweg nr 113 ter hoogte van de percelen 591/h en 591/k, cfr. de Atlas van de 
Buurtwegen, is gelegen zoals aangeduid op het bijgevoegde grondplan. 
De woningen op en met grond aan de Venusstraat 4 en 4A kunnen op dit moment niet verkocht worden 
omdat de buurtweg nr 113 gelegen is op deze percelen, kadastraal gekend als Brecht, 3e afdeling, Sectie N 
nrs 591/h en 591/k. 
Het feitelijk tracé van dit stuk buurtweg is sinds 1851 (kadadastrale mutatieschets) gelegen op het bebouwde 
perceel aan de Vaartstraat 1B, thans kadastraal gekend als Brecht, 3e afdeling, Sectie N nummer 597/d/2 
en in gebruik als toegangsweg naar de garages voor de bewoners van het bestaande appartementsgebouw. 
Bovendien weten de eigenaars van de twee betrokken percelen, nrs 591/h en 591/k dat deze erven 
onafgebroken afgesloten werden sinds 1929. 
Het betreft hier dus een regularisatie van de bestaande toestand waarbij het wettelijk tracé van de buurtweg 
nr. 113 dient gewijzigd en verlegd te worden naar het feitelijk tracé dat al meer dan 165 jaar gebruikt wordt 
als verbinding naar de Venusstraat en de Vaartstraat. 
Er wordt een rooilijnplan opgemaakt met aanduiding van het nieuwe tracé in het rood aangeduid op 
bijgevoegd grondplan, waarop een publieke erfdienstbaarheid wordt gevestigd zonder overdracht van 
eigendom. 
Dit nieuwe tracé is trouwens al opgenomen in het onlangs door Groep Infrabo NV gewijzigde tracé van de 
buurtweg nr 113 ter hoogte van de nieuwe ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Molenstraat - 
Vaartstraat - Eyndovensteenweg, als 'doorlopende verbinding voor de zwakke weggebruikers.'   Er wordt 
immers een keerpunt voorzien voor het mechanisch verkeer, waardoor lokaal gebruik van de buurtweg nr 
113 ter hoogte van deze ontwikkeling gegarandeerd blijft. Deze wijziging van de buurtweg werd door de 
gemeenteraad definitief vastgesteld op 5 september 2016. 
Bij voormelde aanvraag tot wijziging van het tracé van buurtweg nr. 113 zijn gevoegd: 
- een motivatienota, opgemaakt door landmeter Bart Palmers d.d. 21 februari 2018 
- grondplan en rooilijnplan opgemaakt door landmeter Bart Palmers d.d. 21 februari 2018 
- Kadastrale mutatieschets na 1851, opgemaakt door landmeter Bart Palmers d.d. 21 februari 2018 
- uittreksel kadasterplan, opgemaakt door landmeter Bart Palmers d.d. 21 februari 2018 
- uittreksel Atlas der buurtwegen, opgemaakt door landmeter Bart Palmers d.d. 21 februari 2018 
- uittreksel topografische kaart van 21 februari 2018 opgemaakt door landmeter Bart Palmers d.d. 21 februari 
2018 
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- uittreksel gewestplan van 21 februari 2018 opgemaakt door landmeter Bart Palmers d.d. 21 februari 2018 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: fotoreportage van 21 februari 2018 opgemaakt door landmeter Bart 
Palmers 
In het ruimtelijke structuurplan van Brecht is opgenomen dat er een fijnmazig fietsroutenetwerk wordt 
uitgebouwd met als uitgangspunt de lokale autoverbindingen zo laag mogelijk te houden en het verkeer met 
de fiets te bevorderen.  Dit met als streefdoel de voornaamste plekken binnen de gemeente (vb. scholen, 
bedrijventerreinen, recreatiepolen, voorzieningencentra…) met elkaar te verbinden voor trage 
weggebruikers. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Nu loopt de buurtweg de jure over het perceel van dhr. en mevr. Schenck-Lambrechts.  Toch is dit niet te 
zien.  De buurtweg ligt feitelijk elders.  Dit gaat over voorlopige goedkeuring zodat openbaar onderzoek kan 
starten. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
Het rooilijnplan van buurtweg nr. 113, zoals opgemaakt door landmeter Bart Palmers, 21.02.2018., ref. 
T019.076-11-05, voorlopig vast te stellen. 
 
Artikel 2  
Na voorlopige beraadslaging in te stemmen met de wijziging van het tracé van buurtweg nr. 113, zoals 
weergegeven op voornoemd plan. 
 
Artikel 3  
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om het dossier aan een openbaar 
onderzoek te onderwerpen. 
 

Interne Zaken 

6. Kennisname - Aanstelling van rechtswege van Alge meen Directeur 

Juridisch kader 
Het decreet over het lokaal bestuur zoals goedgekeurd op 21 december 2017 en gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018; 
Artikel 581 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur; 
Gemeenteraadsbeslissing van 11 juni 2015 met betrekking tot de aanstelling van Annemie Marnef als 
gemeentesecretaris met bijkomende opdracht voor het OCMW; 

Historiek 
Annemie Marnef, gemeentesecretaris met bijkomende opdracht voor het OCMW,  werd bij beslissing van de 
gemeenteraad aangesteld op 11 juni 2015. 

Motivatie 
De goedkeuring en publicatie van het nieuwe decreet over het lokaal bestuur leiden ertoe dat de 
overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn in werking treden. Concreet wil dit voor de gemeenschappelijke secretaris zeggen 
dat de term ‘secretaris’ van rechtswege vervalt en vervangen wordt door ‘Algemeen directeur’. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van Annemie Marnef tot Algemeen 
directeur vanaf 25 februari 2018. 
 
Artikel 2  
De salarisschaal van algemeen directeur wordt ingevolge het decreet lokaal bestuur vastgesteld in klasse 5 
(samenhangend met de categorieën van inwonersaantallen) zoals vastgesteld art. 122 van het 
rechtspositieregelingsbesluit van 7 december 2007 en eigen rechtspositieregeling, verhoogd  met 30%. 
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Artikel 3  
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Annemie Marnef, algemeen directeur. 
 

7. Besluit in het kader van artikel 583 § 2 Decreet  lokaal bestuur - Invulling functie van financieel 
directeur 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur zoals goedgekeurd op 21 december 2017 en gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 15 februari 2018; 
Artikel 583 §2 van het decreet lokaal bestuur; 
De rechtspositieregeling, afdeling IV: specifieke bepalingen voor de aanwerving van de gemeentesecretaris 
en de financieel beheerder van de gemeente. 
De beslissingen van de gemeenteraad van 11 februari 2016 (beheersovereenkomst financieel beheerder 
OCMW), 13 april 2017 (einde beheersovereenkomst financieel beheerder OCMW na aanstelling financieel 
beheerder), 8 juni 2017 (vacantverklaring functie financieel beheerder gemeente), 9 november 2017 (besluit 
tot niet aanstelling financieel beheerder wegens geen geschikte kandidaten), 14 december 2017 ( einde 
beheersovereenkomst met ingang van 1 januari en aanstelling waarnemend financieel beheerder). 
Besluit van de OCMW raad van 16 februari 2016 (beheersovereenkomst financieel beheerder OCMW). 
Besluit van de OCMW raad van 18 april 2017 (einde beheersovereenkomst financieel beheerder OCMW). 
Beslissing CBS van 19 februari 2018 (advies inzake te volgen procedure) 

Historiek 
De financieel beheerder van de gemeente ging op pensioen in augustus 2016. De gemeenteraad en de 
OCMW raad gaven beiden goedkeuring aan het afsluiten van een beheersovereenkomst , respectievelijk op 
11 februari 2016 en op 16 februari 2016 , waarbij de financieel beheerder van het OCMW zou worden 
aangesteld als gemeenschappelijk financieel beheerder. De beheersovereenkomst regelde deze constructie, 
naar analogie met de aanstelling van de gemeenschappelijke secretaris, juridisch. 
De gemeenteraad van 13 april 2017 besliste echter, omwille van verschillende omstandigheden, om de 
beheersovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 februari 2016 stop te zetten. Deze 
beslissing werd overgemaakt aan het OCMW die deze beslissing ter kennisname agendeerde op de 
OCMW- raad van 18 april 2017. 
Op 8 juni 2017 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de opstart van een wervingsprocedure tot 
aanstelling van een financieel beheerder van de gemeente. De procedure werd geleid door advies- en 
selectiebureau Monitor, zoals dit in de rechtspositieregeling voorgeschreven staat voor de werving van 
decretale graden.  De gemeenteraad diende op 9 november 2017 noodgedwongen te beslissen dat er geen 
financieel beheerder kon worden aangesteld nu er geen geslaagde kandidaten waren. Op dat ogenblik werd 
niet meteen overgegaan tot de opstart van een nieuwe procedure, aangezien er redelijkerwijze van 
uitgegaan kon worden dat het lang verwachte nieuwe decreet lokaal bestuur zou worden goedgekeurd dat 
nieuwe bepalingen zou bevatten aangaande de aanstelling van een financieel directeur. 
Op 21 december 2017 werd het nieuwe decreet lokaal bestuur goedgekeurd in de plenaire vergadering van 
het Vlaams Parlement. De publicatie in het Belgisch Staatsblad geschiedde op 15 februari 2018, waarbij de 
overgangsbepalingen 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in voege treden. Op de 
eerstvolgende nuttige gemeenteraad wordt het dossier tot aanstelling van een financieel directeur ter 
goedkeuring voorgelegd. 

Motivatie 
De overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn bepalen de wijze waarop de aanstellingen van de algemeen directeur en 
financieel directeur dienen te geschieden. 
Artikel 583 §2 van het nieuwe decreet bepaalt: “Als de titularis van het ambt van financieel beheerder van de 
gemeente en de titularis van het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient verschillende personen zijn, of als maar een van beide 
ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen, of in voorkomend geval, de titularis oproepen om 
zich binnen 30 dagen kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. Na het verstrijken van de 
termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft 
gesteld. 
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die 
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn dienstverband 
van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente. 
Als twee van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad 
uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van de titels en verdiensten een 
van hen met behoud van zijn dienstverband aan als financieel directeur. 
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt, of als de gemeenteraad geen 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het ambt in door 
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aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt voorwaarden vast voor het ambt van financieel directeur 
en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De financieel directeur wordt gekozen in functie van de 
functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de voorwaarden.” 
Uit de lezing van dit artikel blijkt dat het aan de gemeenteraad is te beslissen op welke wijze zij de 
aanstelling van de financieel directeur wenst te regelen. 
Het college wenst, ter voorbereiding van het dossier van de gemeenteraad, een advies te formuleren. Dit 
werd geformuleerd tijdens haar zitting van 19 februari 2018. 
Het college van burgemeester en schepenen adviseert, gelet op de historiek van dit dossier en de gebruiken 
in de organisatie, om over te gaan tot de toepassing van artikel 583 §2 lid 4 van het decreet lokaal bestuur. 
De aanstelling van de gemeenschappelijke secretaris gebeurde na een uitgebreide selectieprocedure, 
waarbij de kandidaten werden verplicht om een schriftelijke en mondelinge proef af te leggen, gevolgd door 
een dwingend advies van een extern selectie- en adviesbureau na het afleggen van een assessment. De 
functiebeschrijving van de gemeenschappelijke secretaris en de daaruit voortvloeiende selectie was volledig 
gebaseerd op het takenpakket van een gemeenschappelijke rol in beide organisaties. De aanstelling van 
rechtswege, zoals voorzien in het nieuwe decreet lokaal bestuur, van de gemeenschappelijke secretaris tot 
algemeen directeur is daar een logisch gevolg van. Op dat punt verschilt de situatie van de algemeen 
directeur en de financieel beheerder van het OCMW aanzienlijk. 
De toepassing van artikel 583 §2 lid 4 van het decreet lokaal bestuur sluit bovendien naadloos aan bij de 
werkwijze die voor alle procedures in de gemeente wordt gevoerd. Iedere interne kandidaat voor een 
openstaande vacature heeft zich kandidaat moeten stellen voor een selectieprocedure via aanwerving en 
bevordering, waarbij een jury een passende beoordeling diende te maken en steevast heeft gekozen voor de 
sterkste kandidaat. Afwijken van deze werkwijze voor een decretale graad zou ingaan tegen deze werkwijze, 
die in het andere geval geïnterpreteerd zou kunnen worden als een ongelijke behandeling van de 
personeelsleden. 
Daarnaast argumenteert het college van burgemeester en schepenen dat de kandidaten voor de procedure 
van financieel beheerder van de gemeente, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 8 juni 2017, 
maar zonder geslaagde kandidaten afgesloten op 9 november 2017, ook dergelijke procedure dienden te 
volgen alvorens tot een aanstelling zou kunnen worden overgegaan. 
Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld over te gaan tot de opstart van een aanwervings- en 
bevorderingsexamen met aanleg van een werfreserve. De werfreserve die in het kader van deze procedure 
wordt aangelegd is de enige werfreserve die wordt aangelegd. Er wordt met andere woorden, gelet op 
bovenstaande motivering, geen toepassing gemaakt van artikel 589 §3 lid 2 van het decreet over het lokaal 
bestuur. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts en 
algemeen directeur A. Marnef. 
Raadslid E. Peeters heeft het decreet lokaal bestuur nagelezen en verwijst naar artikel 581 'Als ambt van 
financieel beheerder van de gemeente....' Wordt deze persoon van rechtswege aangesteld ? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts zegt dat het antwoord in 2 artikelen verder zit.  De gemeenteraad kan 
kiezen voor een aanwervingsprocedure. Dat is de keuze van de gemeenteraad. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1   
De gemeenteraad beslist om overeenkomstig artikel  583 §2 lid 4 van het decreet lokaal bestuur over te 
gaan tot de opstart van een aanwervings- en bevorderingsprocedure tot aanstelling van een financieel 
directeur met aanleg van een werfreserve, waarbij zij daarvoor de voorwaarden voor het ambt van financieel 
directeur en de selectieprocedure vastlegt. De financieel directeur wordt gekozen in functie van de 
functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing van de voorwaarden. 
 
Artikel 2  
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de personeelsdienst van de gemeente. 
 

8. Goedkeuring functiebeschrijving financieel direc teur 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur zoals goedgekeurd op 21 december 2017 en gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 15 februari 2018. 
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 
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Advies 
Via het schriftelijk protocol 03/2018 (zie bijlage) werd gunstig advies verkregen van de vakbonden m.b.t. de 
wijziging van de functiebeschrijving. 

Motivatie 
Ingevolge het nieuw decreet lokaal bestuur en het besluit van de gemeenteraad om over te gaan tot 
toepassing van artikel 583 §2 lid 4 zal een functie van financieel directeur worden vacant verklaard. Hiertoe 
moet de bestaande functiebeschrijving van financieel beheerder aangepast worden naar financieel directeur. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de voorliggende functiebeschrijving van financieel directeur (zie bijlage). 
 
Artikel 2  
De salarisschaal van financieel directeur wordt vastgesteld in klasse 5 (samenhangend met de categorieën 
van inwonersaantallen) zoals vastgesteld art. 124 van het rechtspositieregelingsbesluit van 7 december 
2007  met een minimum van € 45.074,95 en een maximum van € 66.564,72 (basiswedde aan 100%) 
opgebouwd in 15 trappen volgens volgende verhogingen : 14 x 1j x € 1432,65 en 1 x 1 x € 1432,67. 
 

9. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie v an financieel directeur en vastlegging 
selectieprocedure 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur zoals goedgekeurd op 21 december 2017 en gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 15 februari 2018; 
Artikel 583 §2 van het decreet lokaal bestuur; 
De beslissing van de gemeenteraad van 8 maart 2018 betreffende de wijze van invullen van de functie van 
financieel directeur; 
De rechtspositieregeling, afdeling IV: specifieke bepalingen voor de aanwerving van de gemeentesecretaris 
en de financieel beheerder van de gemeente. 

Historiek 
Op 8 juni 2017 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de opstart van een wervingsprocedure tot 
aanstelling van een financieel beheerder van de gemeente. De procedure werd geleid door advies- en 
selectiebureau Monitor, zoals dit in de rechtspositieregeling voorgeschreven staat voor de werving van 
decretale graden.  De gemeenteraad diende op 9 november 2017 noodgedwongen te beslissen dat er geen 
financieel beheerder kon worden aangesteld nu er geen geslaagde kandidaten waren. Op dat ogenblik werd 
niet meteen overgegaan tot de opstart van een nieuwe procedure, aangezien er redelijkerwijze van 
uitgegaan kon worden dat het lang verwachte nieuwe decreet lokaal bestuur zou worden goedgekeurd dat 
nieuwe bepalingen zou bevatten aangaande de aanstelling van een financieel directeur. 
Op 21 december 2017 werd het nieuwe decreet lokaal bestuur gestemd in de plenaire vergadering van het 
Vlaams Parlement. De publicatie in het Belgisch Staatsblad geschiedde op 15 februari 2018, waarbij de 
overgangsbepalingen 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in voege traden. Op de 
eerstvolgende nuttige gemeenteraad wordt het dossier tot aanstelling van een financieel directeur ter 
goedkeuring voorgelegd. Indien de gemeenteraad op 8 maart 2018 beslist om overeenkomstig artikel 583 §2 
lid 4 van het decreet lokaal bestuur over te gaan tot de opstart van een vergelijkende aanwervings- en 
bevorderingsprocedure tot aanstelling van een financieel directeur met aan leg van een werfreserve, wordt 
hiertoe met dit besluit opdracht gegeven aan het college van burgemeester en schepenen.De gemeenteraad 
stelt voorwaarden vast voor het ambt van financieel directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. 
De financieel directeur wordt gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en 
competentievereisten en van de toetsing aan de voorwaarden. De eerste geslaagde kandidaat wordt door de 
gemeenteraad aangesteld in deze functie. Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten in het examen 
(schriftelijke én mondelinge proef) die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden opgenomen in de enige 
wervingsreserve die zal worden aangelegd en dit voor een periode van één jaar. 

Advies 
Via het schriftelijk protocol  03/2018 van de vakbonden werd gunstig advies verleend aan het 
examenprogramma. 
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Motivatie 
De gemeenteraad verklaart de betrekking open en stelt de procedure vast binnen de bepalingen van de 
rechtspositieregeling. 
De overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn bepalen de wijze waarop de aanstellingen van de algemeen directeur en 
financieel directeur dienen te geschieden. De gemeenteraad maakt toepassing van 589 §2 lid 4 van het 
decreet over het lokaal bestuur waarbij eveneens een werfreserve wordt aangelegd. Er wordt geen 
toepassing gemaakt van artikel 589 §3 lid 2 van het decreet over het lokaal bestuur. Als motivering hiervoor 
wordt verwezen naar de beslissing die door zelfde gemeenteraad genomen wordt 8 maart 2018 betreffende 
de wijze van aanstellen van financieel directeur. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad beslist om overeenkomstig artikel  583 §2 lid 4 van het decreet lokaal bestuur over te 
gaan tot de vacantverklaring 1 VE contractuele functie van financieel directeur en de opstart van een 
vergelijkende aanwervings- en bevorderingsprocedure (met aanleg van de enige werfreserve voor een 
periode van één jaar). De financieel directeur wordt gekozen in functie van de functiebeschrijving met 
functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing van de voorwaarden. Er wordt geen andere 
werfreserve aangelegd dan deze met de geslaagde kandidaten in het examen (schriftelijke én mondelinge 
proef). 
De wervingsprocedure wordt opgestart met een passende bekendmaking via de website, eigen 
informatieblad, nieuwsbrief VVSG en minstens één perskanaal, aangevuld met interne mailing/intranet. De 
uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op dinsdag 17 april 2018 om 12.00 
uur 's middags.  Op deze datum leveren de kandidaten het bewijs dat ze voldoen aan de aanwervings- en 
toelatingsvoorwaarden, uitgezonderd het uittreksel strafregister welke kan toekomen uiterlijk op 20 april om 
12.00 uur 's middags. Indien er meer dan 30 geldige kandidaturen worden aanvaard wordt de selectie 
voorafgegaan door een preselectie. 
 
Artikel 2  
Voor wat de selectie betreft gelden de volgende bepalingen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

• de selectiecommissie voor de preselectie is dezelfde als deze voor de verdere selectieprocedure. 
  
Artikel 3  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere opvolging van het 
aanwervingsdossier 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst. 
  
  

10. Selectieleidraad Nieuwbouw - Renovatie gemeente huis - Gemeentepark 1 - Brecht 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: Algemeen Bestuur 
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor Brecht, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich 
voortdurend inzetten om de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen. 
Actieplan: We onderhouden en kopen ons materiaal voor gebouwen, voertuigen en machines structureel 
aan. 
Actie: Gebouwen 
 
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 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. 
  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° f (limiet van € 
750.000,00 excl. btw niet bereikt). 
  
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
  
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

Motivatie 
In het kader van de opdracht “Selectieleidraad publiek private samenwerking voor de renovatie en de 
uitbreiding van het gemeentehuis” werd een bestek met nr. 2018/005 opgesteld door de Dienst Interne 
zaken. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6.859.504,13 excl. btw of € 8.300.000,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
Voor de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis werd een budget voorzien van 7,8 miljoen euro (incl. 
BTW). Voor de vernieuwing van de inkom aan het gemeenschapscentrum werd 500.000 euro (inclusief 
BTW) voorzien. Het gemeentehuis moet in de toekomst voldoen aan verschillende noden namelijk de 
opdeling Front/onthaal/ back office, aantal spreekruimtes/vergaderzalen, renovatie en uitbreiding huidig 
gemeentehuis omwille van plaatsgebrek en duurzame eisen, modulair systeem dat altijd aan de noden 
aangepast kan worden, digitaal tijdperk, optimaal te benutten parking, meer aansluiting op site 
gemeenschapscentrum. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
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Burgemeester-voorzitter L. Aerts legt uit dat het dossier gaat over een combinatie tussen nieuwbouw en 
verregaande renovatie. Wij willen via dit dossier ook een oplossing zoeken voor de toegankelijkheid van het 
gemeenschapscentrum en de parkeerproblematiek. 
Met betrekking tot de wijze waarop wij tewerk willen gaan wordt verwezen naar de werkwijze van 't Centrum 
dat tot nog toe positief wordt geëvalueerd. 
Raadslid J. Slegers verwijst naar pagina 10 van de selectieleidraad waar wordt vermeld : 'De ontwikkelaar is 
voor het geheel aansprakelijk ten aanzien van de bouwheer en naar pagina 11 : De ontwikkelaar ziet erop 
toe dat architect een beroep op een ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken enz. De architect is in dit geval 
ten aanzien van de ontwikkelaar als enige aansprakelijk voor het integrale ontwerp dus met inbegrip van de 
studies die door andere studiebureaus zijn uitgevoerd. Is het dan zo dat architect dan aansprakelijk is en niet 
de ontwikkelaar ? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten maken 
wij een keuze dat wij ontwikkelaar aansprakelijk kunnen stellen. Ons land kent ook aansprakelijkheid van de 
architect. Daarvan kan contractueel niet afgeweken worden. In bepaalde gevallen kunnen wij dus beiden 
aanspreken, als het gaat over conceptuele fouten. 
Raadslid J. Slegers vindt het toch belangrijk om goed te weten hoe het juist zit om niet in juridische 
procedures verzeild te geraken. 
Burgemeester-voorzitter stelt dat voor ons de ontwikkelaar aansprakelijk is. 
Raadslid E. Peeters wilt graag weten : 
1. Waarom wordt er gekozen voor PPS constructie ? 
2. Welk soort PPS wordt het ? 
3. Hoe zitten de risico's gespreid ? 
Burgemeester-voorzitter antwoordt dat er nogal gemakkelijk in ons land gesproken wordt over PPS. Hier is 
publiek dat overheid betreft en de private partner voert uit. 
Hier gaat het alleen over een Design en Build formule. Alleen Design en Build.  Geen Finance want 
budgetten werden ingeschreven in het meerjarenplan. 
Het college van burgemeester en schepenen keurde de opdracht aan het studiebureau goed om een 
projectdefinitie op te stellen, naar analogie met bouw van gemeenteschool. Dit bureau heeft onafhankelijke 
input ten overstaan van de teams die hier naar voren komen. 
Raadslid E. Peeters vraagt waar het verschil zit met overheidsopdracht waarbij gegund wordt aan een 
aannemer of een architect. 
Burgemeester-voorzitter repliceert dat wij een onderhandelingsprocedure opstarten. Maar nogmaals er wordt 
in België snel over een PPS gesproken. 

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, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, 
Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 8 onthoudingen (Joziena Slegers, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

Artikel 1 
De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht “Selectieleidraad 
publiek private samenwerking voor de renovatie en de uitbreiding van het gemeentehuis”, opgesteld door de 
Dienst Interne zaken worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 6.859.504,13 excl. btw of € 8.300.000,00 
incl. 21% btw. 
 
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
 
Artikel 3  
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 
 
Artikel 4  
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 
 

11. Plaatsing ANPR-camera's E19 Brecht 

Juridisch kader 
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. 
De wet van 12 november 2009 houdende de wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. 
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Het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's. 
De ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van 
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009. 

Historiek 
De gemeenteraad is door de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's gehouden tot de voorafgaande raadpleging van de korpschef wanneer men een 
bewakingscamera met het oog op bewaking en toezicht in een niet-besloten plaats wenst te plaatsen en 
gebruiken. 

Advies 
Het positief advies van de korpschef G. Smet van 22 februari 2018 om over te gaan tot de plaatsing van de 
beoogde bewakingscamera's die de mogelijkheid bieden op bewaking en toezicht in een niet-besloten plaats 
in Brecht op de E19/A1 (richting noord en zuid), ter hoogte van de brug met de N133 - Bethovenstraat. 

Motivatie 
Door de Federale Politie werd op 15 februari 2018 een aanvraag ingediend tot de plaatsing en 
ingebruikname van een of meerdere bewakingscamera’s op volgende sites: 
-       Op de E19/A1 in Brecht (richting Noord), ter hoogte van de brug met de N133 – Bethovenstraat; 
-       Op de E19/A1 in Brecht (richting Zuid), ter hoogte van de brug met de N133 – Bethovenstraat. 
Om een greep te krijgen op de verplaatsingen van gezochte of te volgen personen enerzijds en anderzijds 
deze informatie conform de Wet op het Politieambt ter beschikking te kunnen stellen van de 
politieambtenaren op nationaal niveau, is de creatie van een ANPR-netwerk op het Belgische 
autosnelwegennet een operationele noodzaak. 
De meerwaarde van een nationaal ANPR-netwerk in de strijd tegen den georganiseerde criminaliteit staat 
buiten kijf. Zo kunnen deze gegevens politioneel worden aangewend voor volgende zaken: 
-       Real time blacklisting van geseinde voertuigen. 
-       Real time blacklisting voor niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen. 
-       Retroactieve data analyse: rondtrekkende dadergroepen, gedragspatroonherkenning, terrorisme. 
ANPR kan daarnaast ook een bijdrage leveren voor de verkeersveiligheid: dynamische verkeersaansturing, 
real-time verkeersinformatie, beeldvorming en verkeershandhaving aan de hand van trajectcontrole. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Raadslid P. Van Assche verwijst naar een krantenartikel. Ik las vandaag in HLN een artikel met titel 'rage 
against the machine : burgers in persstad San Francisco vallen robots en zelfrijdende auto's aan'. Een lokaal 
dierenasiel, dat blijkbaar een security robot mee op patrouille had, moest de security robot van de straat 
halen na kritiek van de bevolking én moordpoging op de robot 
Raadslid P. Van Assche stelt dat er geen man overboord is, maar wilt uit dit verhaal aanhalen dat er met 
betrekking tot robotisering van onze maatschappij een nieuwe waardenschaal wordt gehanteerd. 
Is een ANPRcamera geen robot in light versie?  Willen wij onze samenleving beetje bij beetje overlaten aan 
robots?  Kunnen wij nog van proportionaliteit spreken?  Is dit nog wel een vermoeden van onschuld? Is dit in 
overeenstemming met mensenrechten?  Een terrorist wordt professioneler en zal werken met valse 
nummerplaten. De brave burgers boeten voor wat anderen bij ons hebben geïmporteerd. 

Stemming:  
Met 24 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno 
Bellens, Ben Van Riel, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 
3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog) 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad verleent positief advies aan de Federale Politie voor de hierboven vermelde locaties voor 
de plaatsing van een vast netwerk van nummerplaatlezers waarbij de gelezen gegevens worden 
doorgestuurd naar het beveiligde backoffice systeem van de Federale Politie. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Federale Politie en de lokale politie Voorkempen. 
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12. Schenking stad Turnhout: Archief Van den Eeckha ut 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsdoelstelling: Overig Beleid 
Actieplan: Diverse Ontvangsten 

Juridisch kader 
Overeenkomstig artikel 43, §2, 13° van het gemeentedecreet dient de gemeenteraad te beslissen over de 
definitieve aanvaarding van een schenking. 

Historiek 
Door het overlijden van Rafaël Van den Eeckhaut te Turnhout werd er in 2014 door zijn zus Monique Van 
den Eeckhaut gezocht naar een herbestemming van zijn persoonsarchief en boekencollectie. Er werd toen 
eerst contact opgenomen met het stadsarchief Turnhout. Hierdoor kwam een deel van het persoonsarchief 
in het stadsarchief van Turnhout terecht. Gezien de verhuis van het stadsarchief en het feit dat deze stukken 
meer in Brecht thuishoren doordat ze over Brecht handelen, werd besloten op de gemeenteraad van 
Turnhout van 29 januari 2018 om de stukken aan de gemeente Brecht te schenken. 
De stukken hebben betrekking op de plaatsnamenstudie die Rafaël Van den Eeckhaut over onze gemeente 
maakte en omvatten ook oude foto’s en prentkaarten van onze gemeente. 
Het college van burgemeester en schepenen ging d.d. 12 februari 2018 akkoord met deze schenking in 
afwachting van de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad. 

Advies 
De archiefdienst geeft deze schenking een positief advies. De stukken handelen over onze gemeente en de 
foto’s en prentkaarten vormen interessant beeldmateriaal. Ook is er voldoende plaats om deze archieven (= 
zijnde in volume één rollendoos en één archiefdoos) te bewaren 

Motivatie 
Het is interessant om private collecties te verwerven met het oog op de verdere uitbouw van het archief en 
haar culturele werking. 
Een gepaste toelichting wordt tijdens de gemeenteraad verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Raadslid L. Smouts vraagt om in de 'historiek' een tekstuele aanpassing te doen : het is zus Monique Van 
den Eeckhout en niet dochter. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De Gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot schenking van de stad Turnhout en gaat akkoord met 
de aanvaarding van deze schenking 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de archiefdienst en de stad Turnhout 
 

13. Aanstelling Igean - Project Aanleg Fietspad Klo osterstraat 

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: 2018/2019 - 2018/220100/2/0200 - 400.000 euro (verwervingen) 2019 /2020 - Aanleg fietspad 
1.900.000 euro en  1.000.000 euro 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24.02.2017 waarbij de bestuurlijke fase inhoudt dat: 
-  een voorlopig onteigeningsbesluit dient worden opgemaakt met inbegrip van een onteigeningsplan en een 
projectnota 
- onderhandelingen tot grondverwerving noodzakelijk zijn 
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- een openbaar onderzoek noodzakelijk is 
- zelfrealisatie niet mogelijk is voor de aanleg van weginfrastructuur 

Historiek 
Het raadsbesluit van d.d. 12.06.2008 waarbij een overeenkomst werd afgesloten tussen de gemeente Brecht 
en de gemeente Wuustwezel tot opmaak van het dossier ‘Aanleg fietspad langsheen de Sint-Lenaartseweg 
(Wuustwezel) en Kloosterstraat (Brecht). 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 2011 waarbij IGEAN, 
Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem werd aangeduid als studiebureau tot opmaak van het dossier 
‘Aanleg fietspad langsheen de Sint-Lenaarsteweg (Wuustwezel) en Kloosterstraat (Brecht)’ 

Motivatie 
De aanleg van fietspaden langsheen de Kloosterstraat is ontegensprekelijk van openbaar nut. 
De gemeente kan geen werken uitvoeren op gronden die aan particulieren toebehoren. 
De verwerving van de nodige percelen grond is noodzakelijk om tot de aanleg van fietspaden langsheen de 
Kloosterstraat te kunnen overgaan. 
De voorgenomen werken bieden de mogelijkheid om, voornamelijk voor de zwakkere weggebruikers, de 
verkeersveiligheid langsheen de Kloosterstraat te verhogen. 
Omwille van de periode van uitvoering van de werken, een spoedige inbezitstelling noodzakelijk is. 
Bij IGEAN, Doornaardstraat 60 zal een schattingsverslag aangevraagd worden. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt dat in de loop van de voorbije tien dagen de gemeente de 
bevestiging kreeg dat de minister de aanleg van riolering opneemt in de volgende kwartaalrapportering. 
Raadslid E. Peeters vraagt waarom Igean hiervoor aangesteld wordt en of het onteigeningsplan nog terug 
op de gemeenteraad komt. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt hierop dat gemeente voor Igean kiest omdat zij hiervoor de 
nodige capaciteit en know how hebben.  Igean heeft nu quasi alle grondbewerkingen op grondgebied 
Loenhout rond of bijna rond.  Nu kunnen zij dit verder zetten op grondgebied Brecht. 
Igean gaat in eerste instantie voor minnelijke verwervingen. Pas als dit niet lukt, gaan wij over tot 
onteigeningen en komen wij terug naar de gemeenteraad. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeente Brecht zal de onroerende goederen, gelegen voor de rooilijn van de Kloosterstraat op het 
grondgebied van de gemeente Brecht verwerven.  De verwerving geschiedt voor openbaar nut. 
 
Artikel 2  
De gemeente Brecht geeft IGEAN de opdracht om: 

1. een onteigeningsplan op te maken 
2. het ontwerp voor de aanleg van het fietspad op te maken 
3. een schattingsverslag op te maken 
4. de onderhandelingen te voeren voor het verwerven van de nodige grondstroken 
5. het opmaken van de akten 
6. het opmaken en samenstellen van het onteigeningsdossier zoals bepaald in Vlaams 

Onteigeningsdecreet van 24.02.2017 
 

Artikel 3  
De uitgave voor de grondverwerving is voorzien in 2018-2019. 
 
Artikel 4  
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Igean en de financiële dienst. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

14. IKA - Buitengewone algemene vergadering in voor tzetting - 27 maart 2018 

Juridisch kader 
Juridisch kader 
Het gemeentedecreet; 
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Het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 

Historiek 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14 november 2013 - aanstelling Els De Groof als afgevaardigde voor de 
gemeente Brecht 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 november 2017 - BAV IKA 

Advies 
Advies CISI d.d. 26 oktober 2017 

Motivatie 
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 21 december 2017 wordt in het dossier 
gevoegd. 
De vergadering van Ika d.d. 21 december 2017 wordt voortgezet naar 27 maart 2018. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts vraagt aan de raad om het standpunt van 9 november 2017 te bevestigen. 
Hij somt de stemming van 9 november 2017 opnieuw op. 
Wie kiest voor herbevestiging van stemming van 9 november 2017 ? 
Raadslid E. Peeters zegt dat zij blij is met de herbevestiging van de notulen. Zij geeft toch graag nog eens 
toelichting. Als de hervorming van het energielandschap niet doorgaat, blijft IKA enige 
financieringsintercommunale. In het Vlaams Parlement werd een akkoord bereikt over alle fracties heen. 
Intermixt valt sowieso weg. IKA zal dus hier niet meer op kunnen rekenen. Dit houdt mogelijks een financieel 
gevolg in. Het zou jammer zijn dat eigen postjes voorgaan op het algemeen belang. Houd rekening met 
nieuw decreet lokaal bestuur. Dit voorstel heeft wel garanties dat gemeente inspraak heeft in Zefier en Iveka. 
Raadslid J. Slegers komt tussen: Wat zijn de betalingen die gedaan worden voor één vergadering van 
Intermixt ? Welke posten vallen weg ? De stem van de gemeente valt weg. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat hij het pleidooi bewondert, maar dat het lijkt dat er iets anders 
achter zit. 
IKA werd verlengd en daar zit het verschil met andere financieringsintercommunales.  Wij weten dat wij van 
IKA jarenlang een stabiel dividend hebben mogen ontvangen. 
Raadslid S. Deckers stelt dat de discussie hetzelfde is als in november. De vraag is of wij het landschap van 
de intercommunales willen vereenvoudigen of niet. Het zit zo ingewikkeld in elkaar.  Eén van de 
doelstellingen is een transparanter beleid te hebben. De publieke opinie vraagt dit. Wij blijven als gemeente 
een stem hebben in de nieuwe structuur. Onze afgevaardigde moet de beslissing van de gemeenteraad 
verdedigen op de Algemene Vergadering of zij dit wil of niet. Het fysiek aanwezig zijn verandert daar niets 
aan. Het verminderen van het aantal mandaten is nodig en nuttig. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt vast dat de meesten of zelfs iedereen voor vereenvoudiging is. Maar is 
deze oplossing de vereenvoudiging die wij willen? Is het logische dat financieringstaken door 
distributienetbeheerders worden uitgevoerd ? 
Er wordt gestemd : Herbevestiging is dus ontbinding. 

Stemming:  
Met 12 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven 
Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Els De Groof, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan 
Bellens), 13 stemmen tegen (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, 
Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, 
Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 onthoudingen (Peter Schrijvers, Joziena Slegers) 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad herbevestigt de beslissing d.d. 9 november 2017 van de gemeenteraad niet over de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IKA, die in voortgezette zitting zullen 
behandeld worden op 27 maart 2018. 
 
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IKA van 27 
maart 2018 namelijk raadslid E. De Groof op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IKA. 
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Erediensten 

15. Wijziging meerjarenplan - H. Man Job - 2018-202 3 

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 43 
Gemeentedecreet 15.07.2005 

Historiek 
De gemeenteraad keurde d.d. 14 december 2017 het meerjarenplan 2014 -2023 van de gemeente goed. 

Advies 
De kerkraad verleende d.d. 21.09.2017 goedkeuring aan het meerjarenplan 2018-2023 van de kerkraad H. 
Man Job. 

Motivatie 
Burgemeester L. Aerts geeft een toelichting aan het meerjarenplan 2018-2023 van de kerkraad H. Man Job. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het meerjarenplan 2018-2023 van de kerkfabriek H. Man Job. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Man Job, het provinciebestuur en het 
bisdom. 
  

Aanvullende agenda 

16. Motie - Aansluiting door de gemeente Brecht bij  de statiegeldalliantie - T. Vandekeere 

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

Motivatie 
Raadslid T. Vandekeere werd een motie ingediend tot aansluiting door de gemeente Brecht bij de 
statiegeldalliantie. De motie is als volgt: 
Graag zouden wij vanuit Jong-CD&V Brecht, met de gemeente Brecht toetreden tot de statiegeldalliantie. 
Hieronder vindt u onze motivatie: 
 
Gelet op de beleidsnota Omgeving 2014-2019 ingediend door de Vlaamse minister van omgeving, natuur en 
landbouw waarin is opgenomen: "Ik maak afspraken met de lokale besturen voor de bestrijding van zwerfvuil 
en sluikstorten. Samen met de minister, bevoegd voor mobiliteit, werk ik een aanpak uit voor specifieke 
locaties (parkings langs wegen, vermindering van het drijfvuil in waterlopen en rivieren en de aanleg van 
overslagcentra voor afvalafgifte langs waterwegen). Ik laat een impactanalyse uitvoeren over statiegeld op 
(plastic) flessen en blik." 
 
Gelet op voornoemde impactanalyse over statiegeld op (plastic) flessen en blik, die door Ovam is 
uitgevoerd.  
 
Overwegende dat zwerfvuil een problematiek is die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft.  
 
Gelet op een studie van het Nederlandse studiebureau KplusV, in opdracht van OVAM, waaruit blijkt dat 
Vlaanderen in 2015 iets meer dan 187 miljoen euro spendeerde aan de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort; 
hetgeen neerkomt op zo'n 29€ per inwoner; 103 miljoen euro ging daarvan naar de strijd tegen zwerfvuil, wat 
een stijging is van 42 miljoen euro in vergelijking met 2013; en ook de hoeveelheid zwerfvuil lag in 2015 40% 
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hoger dan in 2013.  
 
Gelet op de aantasting van het straatbeeld en de extra kosten die met de opruiming gepaard gaan; en dat 
het lokale overheden zijn die het grootste deel van het openbaar domein proper houden en bijgevolg ook de 
grootste kost, met name 90%, van het opruimen van zwerfvuil dragen.  
 
Overwegende dat het volume van zwerfvuil voor een groot deel (+/- 40%) uit drankverpakkingen van blikjes 
en PET-flessen bestaat, ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en opruimacties gevoerd 
worden.  
 
Overwegende dat statiegeld ervoor zou zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd 
wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt, en dat lege blikjes en PET-flessen opnieuw een 'waarde' krijgen 
via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden.  
 
Gelet op studiewerk van studiebureau CE Delft dat aangeeft dat door de invoering van statiegeld de 
hoeveelheid blikjes en flesjes significant zullen afnemen, en dat op basis van best beschikbare gegevens de 
afname in de range van 70 tot 90% ligt. 
 
Overwegende dat het lege verpakkingsafval in de natuur momenteel leidt tot ernstige verstoring van de 
fauna en flora, en de sterfte die het veroorzaakt bij vee in de landbouw.  
 
Gelet op vijf bevragingen die de voorbije jaren zijn uitgevoerd door o.a Test Aankoop over de invoering van 
statiegeld, waarbij 60 tot 80% van de correspondenten zich voorstander van statiegeld toonde. 
Overwegende dat dit in 37 andere landen en regio's zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en 
Finland goed werkt, en er veel betere resultaten zijn inzake vermijden van zwerfvuil; dat deze 
recyclagecijfers voor drankverpakkingen van meer dan 90% bereiken en dat deze bestaande 
statiegeldsystemen kostenefficiënt en technisch en juridisch solide zijn gebleken. 
 
Overwegende dat, net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen, we vaststellen dat ook in onze 
gemeente zwerfvuil een probleem blijft en ondanks vele acties en campagnes van diverse overheden het 
fenomeen hardnekkig blijft groeien; en bijgevolg pleiten voor een structurele aanpak, gericht op het invoeren 
van statiegeld. 
 
Schepen L. Torfs repliceert dat we inderdaad moeten vaststellen dat preventie- of 
sensibiliseringscampagnes inzake zwerfvuil en sluikstorten weinig effect hebben om het gedrag bij 
producenten en consumenten te veranderen.  OVAM organiseert ondertussen al meer dan 30 jaar van die 
campagnes.  Deze campagnes zouden een groter succes kennen indien er tegelijkertijd flankerende 
maatregelen worden genomen die de gedragsverandering ondersteunen naar een meer duurzame 
productie- en consumptiepatroon.  Het invoeren van een statiegeldsysteem is er daar 1 van. 
Maar er kan nog meer gebeuren.  Ik doe enkele voorstellen: 
- plastics uit de restafvalzak weren door de plasticfracties die in de pmd-zak mogen, uit te breiden tot alle 
plasticsoorten; 
- een verbod instellen op alle plastic zakjes onder de 50 micron, dus ook op de zeer dunne zakjes; 
- een preventief beleid uitwerken: 
1) door verpakkingsarme of verpakkingsvrije voedingswaren te stimuleren; 
2) door de ontwikkeling te stimuleren van zakjes die 100 procent biologisch composteerbaar zijn en die 
gebruikt kunnen worden voor voedingsproducten die om voedselveiligheidsredenen verpakt moeten worden; 
3) door afvalarme evenementen te stimuleren. 
Ik stel dan ook aan de gemeenteraad voor om de voorstellen uit de motie goed te keuren maar er nog een 3° 
voorstel aan toe te voegen.  Dit bijkomend voorstel luidt dan als volgt: “De gemeenteraad dringt bij de 
bevoegde minister aan op een snelle invoering van het statiegeldsysteem op grote en kleine plastic flessen 
en blikjes.” 
Waarom dit bijkomend voorstel ?  Omdat we ondertussen weten dat de minister niet weigerachtig staat t.o.v. 
het statiegeldsysteem, maar ze heeft de verpakkingsindustrie eerst nog de tijd gegeven om zelf met 
oplossingen te komen.  Ze is dus niet echt tegen maar de vraag blijft of ze nu effectief voor statiegeld zal 
kunnen / willen / durven kiezen, of zullen er opnieuw vertragingsmechanismen spelen ?  Zo werd bv. 3 jaar 
geleden door de gemeenteraad van Asse (met CD&V in het bestuur) deze vraag al aan haar gesteld, echter 
zonder resultaat.  Om de boodschap van de motie en de vraag van de statiegeldalliantie kracht bij te zetten, 
lijkt het me dan ook niet overbodig om dit bijkomend voorstel in de beslissing op te nemen. 
Raadslid J. Slegers vraagt wat het vershil is tussen het voorstel van raadslid T. Vandekeere en het voorstel 
van schepen L. Torfs. 
Raadslid T. Vandekeere antwoordt dat dit eigenlijk hetzelfde is. 
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Raadslid P. Van Assche stelt dat zij sluikstort natuurlijk ook ervaren als hinderlijk. Het opruimen kost geld en 
het berokkent schade. Maar hij stelt zich ook de vraag of dit weer geen extra taks is. Zo een taks geeft 
misschien de indruk dat men mag weggooien, omdat men ervoor betaald heeft. Het propageert 
onverantwoord gedrag.  Kan dit niet op hoger niveau, bijvoorbeeld Europa, geregeld worden ? 
In het verleden werd door de meerderheid niet ingegaan op ons voorstel om blikvangers te plaatsen. 
Raadslid S. Deckers stelt dat ook voor N-VA zwerfvuil een belangrijk maatschappelijk probleem is. N-VA ziet 
statiegeld niet als geschikt middel.  Zwerfvuil is niet alleen PET en blik. België is koploper in recyclage van 
PMD. De kost voor dit initiatief zal kosten met zich meebrengen voor burger en producent. Dit wordt 
doorgerekend aan de consument. Als men naar zwerfvuil kijkt, gaat het vooral om kleine flesjes en blikjes. 
Je bezorgt handelaars een concurrentieel nadeel. Ongeveer 50 % van drank in nachtwinkels is van 
buitenlands origine. Die is daar goedkoper. Je zal je afval voor een stuk importeren.  Wij moeten alle fracties 
zwerfvuil laten aanpakken.  Wij willen meer sensibiliseren. De sector zelf moet geresponsabiliseerd worden. 
De blauwe zak moet uitgebreid worden met andere huisvuilproducten. Als er toch nog op openbare weg 
terecht komt, neemt Fost Plus zelf verantwoordelijkheid om dit op te kuisen. In afwachting wordt voorgesteld 
om jeugd- en sportverenigingen te vragen om zwerfvuil op te kuisen in een bepaalde omgeving en voor een 
bepaalde vergoeding. 
Raadslid T. Vandekeere antwoordt dat voor grote distributeurs er alleen softwarematige aanpassingen nodig 
zijn aan huidige toestellen van terugname.  De kleinere distributeurs moeten dit overeenkomen met 
leverancier. 
Het is goed dat scholen zich inzetten voor de opkuis van zwerfvuil, maar dat zal het probleem niet oplossen. 
Raadslid P. Van Assche geeft nog mee dat hij als kind iets weggooide in de gracht hij hierop werd 
aangesproken of gestraft. 
Raadslid J. Slegers meldt dat statiegeld aanrekenen toch een beetje meer aanzet om de verpakking terug in 
te leveren. 
Raadslid C. Van Akeleyen meldt dat als je naar Nederland gaat, je goedkoop drank kan aankopen.  Veel 
Belgen gaan naar Nederland drank kopen en betalen statiegeld en leveren dat nadien in voor datzelfde 
statiegeld. 
Er wordt gestemd voor de motie en voor de aanvulling van schepen L. Torfs. 

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos 
Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen 
Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 7 stemmen tegen (Eline 
Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 4 
onthoudingen (Peter Schrijvers, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog) 

Besluit 

 
Artikel 1 
Verzoek aan de Vlaamse regering om in het kader van preventie van zwerfvuil in de impactanalyse van het 
statiegeldsysteem ook de volgende kosten op te nemen: de opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen 
en de kostenbesparing voor die lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd. 
 
Artikel 2 
De gemeente Brecht treedt toe tot de statiegeldalliantie. Het betreft een symbolische deelname die geen 
financiële gevolgen heeft.  
De gemeente Brecht zal ook aandringen bij de minister tot een versnelde invoering van een 
statiegeldsysteem op grote en kleine plastic flessen en op blikjes.  
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


