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OPENBAAR

Verslag - Dagorde

'1. Verslag voorgaande zitting d.d. I mei 2018

Juridisch kader
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 40
Gemeenteraadsbeslissing d.d. I mei2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Historiek
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. d.d. 9 mei201B dat acht dagen voor de
huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Motivatie
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts.
Aan raadslid P. Van Assche wordt toelating verleend tot opname van de zitting.

Stemming:
Met 14 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Luc Torfs, Jos
Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen
Van Looveren, Els De Groof, Tatiana Vandekeere), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van
Assche, Karina de Hoog), 11 onthoudingen (Walter Van Puymbroeck, Bart Van De Mierop, Eline Peeters,
Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan
Bellens, Hans Verbeeck)

Besluit
Artikel I
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. d.d. 9 mei2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

2. Dagorde OGMW-raad d.d. 15 mei 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 15 mei 2018:
Agendapunten van de openbare zitting:
Verslag - Briefwisseling
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 17.4.2018
2. Kennisname inkomende briefwisseling
3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 10.4.2018 en 24.4.2018
I ntergemeentel ijke sam enwerki ng
4. Cipal - Algemene vergadering - 15 juni 2018 - Goedkeuring agendapunten
5. Financiële en inhoudelijke rapportage Selab werkingsjaar 2017

Motivatie



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

Besluit
Artikel 1

Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. 15 mei 2018

3. Wijziging personeelsformatie en ééngemaakt organogram voor gemeente en OGMW

Juridisch kader
Op grond van artikel 5 van het Vlaams rechtspositieregelingsbesluit van 07.12.2007 worden alle statutaire
functies en alle bestendige contractuele functies die beantwoorden aan de mogelijkheden voor contractuele
tewerkstelling vermeld in artikel 104 52, 3",4o, 5o en 6" van het gemeentedecreet, vastgesteld in de
personeelsformatie.

Advies
De voorliggende wijzigingen in de personeelsformatie en -organogram werden ter advies voorgelegd aan het
onderhandelingscomité voor vakbonden op 1 juni 2018.

Motivatie
ln het kader van de integratie van gemeente en OCMW en de goedkeuring van het nieuwe decreet lokaal
bestuur, dienen gemeente en OCMW vanaf 1 januari 2019 te beschikken over een ééngemaakt
organogram.
Een visietekst die werd opgesteld geldt als motiveringsnota voor de opmaak van voorliggend ééngemaakte
organogram voor gemeente en OCMW. Het organogram is een visuele voorstelling van de nieuwe
organisatiestructuur van gemeentebestuur én OCMW en is opgemaakt zoals deze er in de toekomst zal
uitzien (uitdovende functies zijn niet mee opgenomen). Op sommige diensten werken zowel personeelsleden
van gemeente en OCMW (o.a. financiële dienst, personeelsdienst, ...). Deze zijn in het organogram rood
omkaderd. Enkele personeelsleden van de gemeente zullen via een beheersovereenkomst werken in de
Welzijnscampus (cluster sociaal huis en ouderenzorg) van het OCMW waarbij het gemeentebestuur
juridische werkgever blijft.
Daarnaast worden ook de leden van het gezamenlijk managementteam aangeduid op het organogram.
De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal functies met vermelding van niveau en het
dienstverband (statutair of contractueel) en is opgedeeld in clusters en diensten. De personeelsformatie
heeft de waarde van een plan op het operationele niveau, ze stelt de 'personele middelen' vast voor de
uitvoering van het beleid dat werd uitgetekend. Een aantal functies zijn in de tijd uitdovend geplaatst en
worden opnieuw ingeschreven in een ander niveau. Daarnaast zullen een aantal diensten worden uitgebreid
met extra medewerkers. Deze wijzigingen worden aangeduid in de kolom 'opmerkingen'.
Gemeente en OCMW hebben elk een afzonderlijke personeelsformatie. Beide organisaties blijven ook na
1 januari 2019 twee afzonderlijke juridische entiteiten.
ln de praktijk stellen we vast dat het huidige personeelsbestand niet meer volstaat om de dienstverlening
aan de burger te kunnen blijven aanbieden op een kwaliteitsvolle wijze. Digitalisering, de mondelinge en
kritische burger, juridische procedures, organisatiebeheersing, GDPR, informatieveiligheid, motiveringsplicht,
complexe regelgeving, nieuwe informatiekanalen,... maken dat het noodzakelijk is om de personeelsformatie
kritisch te bekijken en waar nodig aan te passen. De voorliggende wijzigingen zijn een toekomstvisie en het
is geenszins de bedoeling dat elke functie onmiddellijk wordt Ingevuld en zal in de tijd worden gespreid. De
invulling van sommige functies is pas vereist bij de opening van een nieuw gemeentehuis, andere functies
verdwijnen of worden pas op een ander niveau ingevuld als ze vacant worden door pensionering, interne
mobiliteit of ontslag. De invulling van een aantal andere functies dringt zich wél op zoals de bijkomende
ondersteuning op de diensten, secretariaat, communicatie, ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit en
integrale veiligheid. De nodige financiële middelen zullen dan ook worden voorzien in het budget en
meerjarenplan.
De personeelsformatie en het eengemaakte organogram worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verleend door burgemeester L. Aerts.
Het is een open deur intrappen, wanneer ik zeg dat onze gemeente de laatste 30 jaar zeer sterk gegroeid is,
en ofschoon de intensiteit van de groei thans afgenomen is, nog steeds zal blijven groeien. De attractiviteit
van onze gemeente (omwille van diverse redenen) speelt daarin een belangrijke rol. Meer mensen zorgen
ongetwijfeld voor meer werk voor een gemeentebestuur.
Ook heeft onze gemeente een bijzonder grote oppervlakte, wat op zich ook meer werk oplevert (onderhoud
van de wegen, grachten en riolen, bermen, enz., enz.), waarbij burgers ook steeds meer van de overheid
verwachten (cf. maaien van bermen FaceBook).
De taakstelling van de gemeentebesturen is de laatste jaren sterk toegenomen bijvoorbeeld om het vlak van
wonen kwam een woonconsulente in dienst, op vlak van erfgoed werd de gemeente erfgoedgemeente en
dus worden taken opgenomen door een erfgoedconsulente, op vlak van archief kwam er een archivaris, op
vlak van ICT breidden de taken uit, op vlak van mobiliteit kwam er noodplanning bij.
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Er zijn diverse factoren: hoge en nog hogere verwachtingen van de inwoners van onze gemeente. Burgers
stellen 'Wij betalen belastingen en willen waar voor ons geld", "de mondige burger", juridische procedures,
klachtenmanagement, informatieveiligheid, motiveringsplicht, GDPR, enz., enz.
Dit leidt ertoe dat een organisatie, die niet dik in het personeel zit, onder druk komt te staan en, zeker
wanneer diensten dan nog eens bijkomend geconfronteerd met personeelsleden, die er tijdelijk of permanent
uitvallen.
Dit alles leidt ertoe dat het bestuur onder druk staat en dat een aantal zaken, die dringend een oplossing
behoeven, niet kunnen opgelost worden. Op grondgebiedszaken is er bijvoorbeeld de facto de
onmogelijkheid tot opstart procedure RUP Sint-Lenaarts/RUP activiteitendreef/RUP Overbroek).
Dit leidt ertoe dat er o.a. op het vlak van personeelsinzet bijsturingen dienen te gebeuren.
Vandaar het voorliggend organogram, dat natuurlijk vertrekt vanuit de verplichting om voor 2 organisaties,
die in de feiten zullen fuseren, één organogram te ontwikkelen, waarbij de algemeen directeur alle diensten
van zowel gemeente als OCMW tegen het licht heeft gehouden. Hierbij werd er gezocht naar samenwerking
"over het muurtje heen" en synergieën.
Op gematigde wijze heeft de algemeen directeur in sommige diensten meer personeelsinzet voorzien en
binnen de meeste andere diensten een status quo kunnen behouden.
Wij beseffen dat hieraan een kostenplaatje hangt dat niet klein is, maar:

1. het organogram is een toekomstvisie: de invulling zal allerminst onmiddellijk gebeuren en
stapsgewijs/in de tijd gespreid, waarbij er deze legislatuur gedacht wordt aan de invulling van de
meest dringende noden (grondgebiedszaken/interne zaken);

2. de eigenlijke uitvoering zal in de volgende legislatuur dienen te gebeuren;
3. het zal nog steeds aan het college behoren om functies al dan niet vacant te verklaren en al dan niet

over te gaan tot aanstelling (of anders gezegd: het finale besluit ligt bij het beleid in de volgende
legislatuur);

4. het organogram zal de facto geen rem zijn op de investeringsmogelijkheden van het
gemeentebestuur: iedereen, die een aantaljaren meedraait, weet nu reeds waarover het in de
volgende legislatuur zal gaan'. die projecten worden geenszins gehypothekeerd en kunnen alsnog
perfect u itvoering krijgen.

Raadslid P. Van Assche wenst twee punten aan te brengen namelijk in artikel 2 van het besluit wordt
verwezen naar statutaire functies. Het is geen goede zaak om deze weg te werken. Ten tweede wenst hij te
bedanken voor de anticipatieve beleidsverklaring.

Burgemeester L. Aerts stelt dat de beslissing om slechts contractueel aan te werven reeds eerder werd
goedgekeurd. Dit is geen anticipatieve beleidsverklaring, maar ik wil het hier, als ik niet meer op deze stoel
mag zitten, proper achterlaten.

Raadslid S. Deckers stelt dat N-VA Brecht vaststelt dat deze visietekst met de nodige zorg is opgesteld. Ook
erkennen wij de nood aan extra nieuw personeel op sommige diensten, denken we maar aan de dienst
grondgebiedzaken.
Wij hebben er begrip voor dat u met dit document, naar uw personeel toe, de noden van hen erkent en wil
aantonen dat er aan gewerkt wordt.
Niet tegenstaande hebben wijtoch enige opmerkingen/bemerkingen bij dit document en vooral bij de timing.
Daarom zullen wij dit punt niet proberen tegen te houden maar zullen wij ons onthouden van de stemming.
Volgende opmerkingen hadden wij graag gemaakt bij dit document:

1. Timing: Wij zijn van mening dat een nieuw organogram en de daarbij horende keuzes dienen
gemaakt te worden in het begin van de legislatuur en niet nu op het einde. Wij kunnen ons
voorstellen, en hopen daar zelf op, dat er een nieuwe bestuursploeg komt die misschien toch andere
accenten wil leggen.

2. Wij vrezen ervoor dat dit document bij het personeel verkeerde verwachtingen creëert. Het is niet,
door dit document goed te keuren, dat alle noden morgen ingelost zullen zijn of worden. Bovendien,
als de volgende bestuursploeg andere accenten wil leggen, zal er aan dit document nog gesleuteld
moeten worden en zullen er wellicht hierdoor een aantal personeelsleden ontevreden zijn.

3. Bij het samengaan van de gemeente en het OCMW zijn wij ervan overtuigd dat er heel wat
opportuniteiten zijn waar men efficiëntiewinsten kan vinden en doen. Ons inziens is het belangrijk
om eerst al deze efficiëntiewinsten door te voeren om daarna te kunnen vaststellen waar er extra
personeel nodig is. Nu is het een beetje de verkeerde wereld, we gaan eerst extra personeel
aanwerven en dan pas kijken naar mogelijke efficiëntiewinsten. Dat is geen moderne bedrijfscultuur
waar naar verwezen wordt in dit document.

4. Extra personeelskost: ln uw berekening komen wij op een extra recurrente kost uit van afgerond,
661000 Euro. Dit is zonder de extra kost van de nieuwe financiële directeur die vandaag normaal
aangesteld wordt, zonder de extra pensioenlast, niet ge'indexeerde bedragen, enz.

Waar gaan wij dit geld vandaan halen, van welk budget zullen wij dit afnemen? Deze keuze wordt
gemakkelijkheidshalve niet gemaakt.
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Burgemeester L. Aerts repliceert dat hijzal proberen om op een aantal elementen een antwoord te geven. lk
ben de laatste om te zeggen dat wat N-VA zegt, niet klopt. We moeten voor 11112019 een nieuw organogram
hebben. Voor lokale economie wordt een 0,5 VTE op C-niveau extra voorzien. Bovendien moet men de
huidige taakinvulling van de consulent lokale economie onder de loep nemen zoals haar taak als
marktleider. Sommige taken zijn historisch gegroeid en zo worden soms taken niet op het juiste niveau
uitgevoerd. Verkeerde verwachtingen naar personeel creëren zal niet het geval zijn. Het personeel zit te
wachten op een beslissing van de gemeenteraad. De organisatie staat onder druk. De algemeen directeur
zal in de nabije toekomst dit organogram correct toelichten. Onder voorbehoud van goedkeuring staan er al
twee personeelsvergaderingen gepland. Wat betreft efficiëntie-oefeningen, ben ik de eerste om te erkennen
dat er mogelijkheden zijn, maar we stellen vast dat er op het OCMW bepaalde diensten simpelweg niet
bestaan. We moeten beseffen dat als er iets gerealiseerd moet worden, er ook volk tegenover moet staan.
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt of ze het goed begrepen heeft dat er omwille van geldtekort
landbouwgrond verkocht wordt?
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit al een stap verder is. Als er ooit een nieuw woonzorgcentrum moet
gebouwd worden zijn er financiën nodig. Vlaamse subsidies zijn er niet. Een piste is dan om dit te bekijken.
Deze landbouwgronden leveren een beperkte pacht op.
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt of een lening geen optie is.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit bestuur de laatste jaren geen lening heeft aangegaan. Er is niets mis
met lenen voor een investering.

Stemminq:
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck,
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere), 12 onthoudingen
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans
Verbeeck)

Besluit
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de voorliggende wijzigingen in de personeelsformatie van het
gemeentebestuur en het ééngemaakte organogram van gemeente en OCMW (zie bijlagen).
Artikel 2: Alle statutaire functies die zijn opgenomen in de personeelsformatie zullen bij het openvallen van
de functie wegens pensionering of uitdiensttreding in de toekomst contractueel worden ingevuld.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst.

Grondgebiedszaken
4. Wijziging buurtweg 113 - Definitieve vaststelling

Juridisch kader
Gemeentedecreet 1 5.07.2005
De wet van 10 april1841op de buurtwegen en gewijzigd bij decreet van 4 april2014.
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
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 maarl2018 - Voorlopige vaststelling wijziging buurtweg nr. 113

Historiek
De buurtweg nr. 113 is gelegen tussen de Molenstraat en de Vaartstraat/Gemeentepark in de gemeente
Brecht. Het deel van de buurtweg dat thans 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 185'1 (kadadastrale mutatieschets) gelegen op het bebouwde
perceelaan de Vaartstraat 18, thans kadastraalgekend als Brecht,3e afdeling, Sectie N nummer 597ldl2
en in gebruik als toegangsweg naar de garages voor de bewoners van het bestaande appartementsgebouw.
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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. I 13 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 lnfrabo 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
'1 13 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
- uittreksel gewestplan van 21 februari 2018 opgemaakt door landmeter Bart Palmers d.d. 21 februari 2018
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 1 13: fotoreportage van 21 februari 2018 opgemaakt door landmeter Bart
Palmers
ln 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.
Er werd een openbaar onderzoek gevoerd van 3 april 2018 tot en met 3 mei 2018.
Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren/opmerkingen ingediend.
De wijziging van het tracé van de buurtweg nr. 1 13 wordt ter definitieve vaststelling voorgelegd aan de
gemeenteraad, waarna het dossier zal overgemaakt worden aan de deputatie.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester'voorzitter L. Aerts. Hij

stelt enkele kleine aanpassingen voor in artikel 1 en 3.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

Het rooilijnplan van buurtweg nr. 1 13, zoals opgemaakt door landmeter Bart Palmers, 21 .02.2018., ref.

T019.076, definitief vast te stellen.
Artikel 2
Na definitieve beraadslaging in te stemmen met de wijziging van het tracé van buurtweg nr. 113, zoals
weergegeven op voornoemd plan.
Artikel 3
Het dossier zal voor verdere behandeling overgemaakt worden aan de deputatie.

Burgemeester-voorzitter L. Aerts verlaat de zitting.

5. OMW2018/2 - Omgevingsvergunning - Verkaveling - Goedkeuring wegentracé verkaveling
Waterhoeve

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

Juridisch kader
De codex ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten.
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
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Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (Vlarem ll): zoals gewijzigd bij latere decreten en haar bijlagen.
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen.
Het decreet Grond- en Pandenbeleid door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 maart 20Og is van
toepassing.
Het decreet van 1B juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14l1 1t2OO3) is van toepassing.

Motivatie
De aanvraag betreft een nieuwe verkaveling bestaande uit g loten. De wegenis wordt gerealiseerd in het
verlengde van de Kempendries (zie plannen in bijlage) in de verkaveling van de Waterhoeve.
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.
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.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het wegentracé van de zones gelegen in openbare wegenis, betreffende
de verkaveling van lntercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen-dienstverlening DIENSTV
gevestigd te Doornaardstraat 60 te 2'160 Wommelgem voor een omgevingsvergunning voor een verkaveling
9loten (4 halfopen, 1 open, 4 gesloten) te Brecht, (afd. 3) sectie D 448M2 (afd. 3) sectie D S'10 C en (afd. ã)
sectie D 510 H (verkaveling Waterhoeve).
Artikel2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken.

Burgemeester-voorzitter L. Aerts neemt terug deel aan de zitting.

6. RUP lgean-site - Voorlopige vaststelling

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein: 6 Wonen en ruimtelijke ordening
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een
groene leefomgeving
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter
van de gemeente te verstoren
Actie: 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 1 998, 1 8 mei 1999, 26 april2000 en 2T februari 201T en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en
handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maarl,2009 en de codex ruimtelijke ordening is van toepassing.
Het decreet van '18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen) is van toepaõsing,
inzonderheid artikel 8, gg1 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 is van toepassing.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere
effectbeoordelingen van 17 februari 2017 is van toepassing.

Historiek
Op 23 september 2004 werd een milieuvergunning verleend aan lgean milieu en veiligheid voor het
exploiteren van de afvalverwerkingssite Noord aan de Oostmallebaan in Brecht. Als voorwaarde werd
gesteld dat de exploitatie en de stedenbouwkundige bestemming in overeenstemming moet worden
gebracht.
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Het opmaken van een RUP voor de afvalverwerkingssite Noord werd opgenomen in de herziening van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Deze herziening werd goedgekeurd op 19 november 2015.
lgean dienstverlening maakte een voorontwerp van het RUP lgean-site op.
Op 27 juni 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp RUP lgean-site
goedgekeurd.
Op 11 oktober 2016 heeft de Gecoro zijn advies gegeven over het voorontwerp RUP lgean -site.
Op 9 november 2016 werd de plenaire vergadering gehouden. Op de plenaire vergadering van het RUP
IGEAN-site werd een ongunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos verkregen, waar Ruimte
Vlaanderen zich bij aansloot. Op het college van werd dan ook besloten om de procedure van het RUP
lgean-site terug op te starten.
Op basis van een overlegtraject met het Agentschap van Natuur en Bos werden aanpassingen aan het RUP
gedaan hetgeen resulteerde in een nieuw voorontwerp RUP dat werd goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen op 30 oktober 201 7.
Op 16 januari 2018 werd het aangepaste voorontwerp RUP voorgelegd aan de gecoro die hierover een
gunstig advies heeft gegeven.
Op 24 januari 2018 werd de plenaire vergadering gehouden. Van deze vergadering werd een verslag
opgemaakt.

Advies
Onderstaande adviezen werden uitgebracht n.a.v. de plenaire vergadering van24 januari 2018. De
adviesinstanties werden aangeschreven op 7 december 2017.
Departement Omgeving heeft geen opmerkingen en stelt vast dat er grotendeels tegemoet gekomen is aan
de bezorgdheden uit de vorige plenaire vergadering.
De Gecoro heeft op 16 januari 2018 een gunstig advies gegeven.
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft op 24 januari 2018 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven.
De OVAM heeft op 16 januari een gunstig advies gegeven.
De dienst ruimtelijke planning van de Provincie Antwerpen bracht op de plenaire vergadering een gunstig
advies uit.
Het Agentschap voor Natuur en Bos formuleerde op de plenaire vergadering nog enkele knelpunten die
werden opgenomen in een voorwaardelijk gunstig advies van 25 januari2018.

Motivatie
Rond de oude kleiontginningsputten aan de Oostmalsebaan 724 ontwikkelde IGEAN milieu & veiligheid in

de loop der jaren een zone met afvalverwerking als kernactiviteit. Startend met een stortplaats evolueerde
de site naar een zone voor afvalverwerking via vergisting, productie van groene stroom, compostering,
waterzuivering, overslag van afvalstoffen en een recyclagepark. De huidige gewestplanbestemming
"stortplaats met nabestemming bosgebied" maakt het verder exploiteren van deze site na het verstrijken van
de milieuvergunning in 20'18 onmogelijk. Een bestemmingswijziging is dan ook noodzakelijk om de huidige
activiteiten te kunnen voortzetten en nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen.
Er werd een onderzoek tot milieueffectrapportage opgemaakt. Op 1B februari 2018 werd de dienst MER
aangeschreven om een beslissing te nemen over de plan-MER plicht en het dossier overgemaakt. Op 16
maart 2018 heeft de dienst MER zijn beslissing overgemaakt en besloten dat de opmaak van een plan-MER
niet nodig is.
Volgens artikel B van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid
dient het RUP onderworpen te worden aan de watertoets. Het plangebied van dit RUP is niet gelegen in
een overstromingsgevoelig gebied. De vroegere ontginningen en de latere stortactiviteiten, alsook de aanleg
van het kanaal, hebben een kunstmatig reliëf gecreëerd waarin het natuurlijke watersysteem verloren is
gegaan. Dit blijkt ook uit de bodemkaart, waar deze gebieden aangeduid zijn als kunstmatige gronden (zie
11.5.2). De site beschikt over een eigen zuiveringsinstallatie voor al het afvalwater dat op de site
geproduceerd wordt. Het gezuiverde water wordt via een persleiding in de Weehagenbeek geloosd.
Het RUP voorziet volgende maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding:
- de bebouwing wordt geconcentreerd in Artikel 1. De terreinbezetting wordt beperkt tot 30% van de totale
oppervlakte van de zone. Verhardingen in functie van de bestemming zijn toegestaan en vaak noodzakelijk
om vermenging met de ondergrond uit te sluiten. Een aantal activiteiten, zoals overslag van afval en de
groencompostering, moeten verplicht op waterdichte vloeren uitgevoerd worden. De uitbreiding van de
bebouwing en verharding kan leiden tot een verminderde insijpeling van hemelwater en een plaatselijke
verdroging van de bodem. Aangezien grote delen van het terrein bestaan uit voormalige stortplaatsen is de
impact op het watersysteem beperkt. De niet-bebouwde en niet-verharde delen van de zone moeten worden
aangelegd als groene ruimte en rondom de zone wordt een groene bufferzone voorzien. ln deze groene
zones kan hemelwater gebufferd worden en langzaam insijpelen. Het insijpelend water in de voormalige
stortplaatsen wordt via de ringgracht naar het retentiebekken gevoerd. Er is reeds een vergunning verleend
voor het opvullen van de westelijke put, waarna ook hier activiteiten kunnen ontplooid worden.
- in Artikel 2 zijn enkel voorzieningen in functie van de winning van hernieuwbare energie toegelaten.
Dergelijke constructies (winning van biogas uit de oude stortplaatsen, zonnepanelen, windturbine...)hebben
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nauwelijks een impact op de waterhuishouding van het gebied. Het overgrote deel van de zone blijft
onbebouwd en onverhard, zodat het hemelwater kan insijpelen.
- in Artikel 3 zijn de activiteiten van Artikel 1 en Artikel 2 toegelaten, met als belangrijke beperking dat er
geen bebouwing toegelaten wordt. ln deze zone zijn wel verhardingen toegelaten en afhankelijk van de
activiteiten zelfs verplicht, wat kan leiden tot een versnelde afvoer van het hemelwater. Dit hemelwaler zal
opgevangen en verwerkt worden conform de bestaande activiteiten op verharde ondergrond.
- de zones in Artikel 4 en Artikel 5 blijven behouden als natuurbuffer of bufferzone en bieden ruimte voor
infiltratie van regenwater. ln de grote vijver aan de Oostmalsebaan wordt het hemelwater van de daken, een
deel van de verhardingen en de afwatering van de afgedekte stortplaats via de ringgracht opgevangen,
zodat het hemelwater op de site zelf gebufferd wordt.
- Artikel 6 en Artikel 7: de bestaande groen- en natuurgebieden in het oosten en het noorden van het
plangebied blijven behouden. ln deze zones liggen vijvers met een groot waterbufferend vermogen.
De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht.
Rekening houdend met deze overwegingen kan gesteld worden dat de invloed op de waterhuishouding
beperkt is en dat er geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten zijn.
Bij het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan dient via de RVR-toets nagegaan te worden of de
geplande ruimtelijke ontwikkelingen een invloed hebben op de risico's en mogelijke gevolgen van een zwaat
ongeval in een Seveso-inrichting. Dit enerzijds omwille van de ligging van het plangebied, anderzijds omwille
van de geplande ontwikkelingen in het plangebied.
lndien uit de RVR-toets blijkt dat de geplande ruimtelijke ontwikkelingen geen invloed hebben op de risico's
of de gevolgen van een zwaar ongeval, dan kan de noodzaak voor de opmaak van een ruimtelijk
veiligheidsrapport (RVR)worden uitgesloten. lndien uit de RVR-toets blijkt dat de geplande ontwikkelingen
mogelijks een invloed hebben op de risico's of de gevolgen van een zwail ongeval, dan dient het
(voor)ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd te worden aan de dienst Veiligheidsrapportering van
het departement Omgeving die beslist of er voor het plan al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR)
dient opgemaakt te worden.
Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 110212018, met ref. RV-RAV-0708),
kan worden geconcludeerd dat:
- Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
- Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-inrichting;
- Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, gezien het verbod
opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.
Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP dient
niet verder voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrapportering en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te
worden opgemaakt.
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 worden opgeheven.
Verordenend plan:
Voorschriften van het gewestplan Turnhout (KB 30.09.1 977 en latere wijzigingen)
Voorschriften:
- Arl.. 2 Stortgebieden (nabestemming bosgebied) De gebieden die als "stortgebieden" zijn aangeduid, zijn
bestemd voor het storten van huisafval en niet-giftige stoffen. Over de opening van een stortterrein wordt
beslist door de Staat, de provincie of de gemeente. Het storten dient op zodanige wijze te geschieden dat,
na stopzetting ervan, het terrein harmonisch in het landschap kan worden geïntegreerd. Na de sluiting van
de stortplaats dienen, met inachtneming van de landschapsbepalende elementen van de omgeving, de
nodige werken en handelingen te worden uitgevoerd opdat het gebied de bestemming kan hebben die door
de grondkleur in het gewestplan is aangegeven.
- Art. 4.3 Groengebieden De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel
van het natuurlijk milieu.
- Art. 4.3.1 Natuurgebieden De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen,
duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. ln deze gebieden mogen jagers- en
vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het
maar tijdelijk.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. Dit RUP
verzekert de toekomst van de lgean - site in onze gemeente. Het kadert in de heziening van ons GRS van
2015. Aan het dossier dat nu voorligt werd enkele jaren gewerkt, ook omwille van de complexiteit en het feit
dat consensus bereikt diende te worden met meerdere actoren.
ln de milieuvergunning die lgean kreeg in 2004, werd opgenomen dat de exploitatie en de
stedenbouwkundige voorschriften in overeenstemming moeten worden gebracht. Het realiseren van de
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nabestemming is bovendien niet mogelijk. Op 1011012014 werd een overleg georganiseerd waarbij Ruimte
Vlaanderen instemde met de opmaak van een RUP en dit omwille van volgende redenen.

1. De 2 bestaande kleiputten waarvoor in 1999 een vergunning werd uitgereikt voor opvulling zijn nog

niet afgewerkt.
2. De afgewerkte stortplaats moet nog gedurende 20 à 30 jaar beheerd worden door IGEAN milieu &

veiligheid.
3. Het realiseren van natuurontwikkeling of bosaanplantingen op de afgewerkte putten is moeilijk te

realiseren, rekening houdend met het noodzakelijke onderhoud en bereikbaarheid van alle
nutsleidingen.

4. de mogelijkheid dient gevrijwaard te blijven om op termijn de energiewinning en recyclage op te
starten van het gestorte huisvuil.

5. de terreinen niet gelegen zijn in een VEN- of habitatrichtlijngebied
Na de eerste plenaire vergadering werd het plan nog aangepast, waarbij het natuurgebied binnen de site

werd vergroot met 8,4 hectare.
Met dit RUP wordt een bepaald toekomstbeeld nagestreefd. Dit houdt het volgende in.

1. De bestaande activiteiten (productie groene stroom uit vergisting biomassa en biogas, waterzuivering,
groencompostering, recyclagepark, overslagactiviteiten) worden voortgezet.
2. Het mogelijk opvullen van de kleine vijver aan Oostmalsebaan (mits akkoord over natuurwaarden en

compensatie
3. Activiteiten die gerelateerd zijn aan afval kunnen uitgebreid worden met bijvoorbeeld de overslag van

PMD.
4. Het plaatsen van constructies voor winning van hernieuwbare energie zoals bijvoorbeeld zonnepanelen.
5. Het herbevestigen van natuurgebied en bijkomende natuurontwikkeling met behoud van waterplassen.
lk ben de mening toegedaan dat door het engagement van lgean gedurende vele jaren, deze site succesvol

is getransformeerd van vervuilde stortplaats tot een gemengde site waar ruimte is voor meerdere functies
zoals opwekken van groene stroom. De vergistingsinstallaties produceren zo ondertussen meer dan 11.000

MWh groene elektriciteit, waarvan ongeveer 7.500 MWh (het jaarverbruik van 3.200) gezinnen) aan het
openbare net worden geleverd. Ook wordt er elektriciteit uit stortgas opgewekt.
Dat de site in de loop der jaren drastisch is geêvolueerd blijkt ook uit de ruimtebalans van dit RUP.

Ruimteboekhouding
Tabel 3: ruimteboekhouding Huidige Oppervlakte (m')
bestemming
Voorschriften van het gewestplan Turnhout (KB 30.09.1977):
Stortgebieden (nabestemming bosgebied) 270.181
Groengebieden 36.510
Natuurgebieden 22.033
milieubelastende industrieën 822
Totaal 329.546

Oppervlakte (m")
En dan hebben we de nieuwe bestemmingen,
waarvoor d¡t RUP passende voorschriften
voorziet. De oude voorschriften worden ook
opgeheven.

Artikel 1: Zone voor afvalgerelateerde activiteiten 94.920
Artikel 2: Zone voor opwekking van hernieuwbare66.090
energie
Artikel 3: Zone voor afvalgerelateerde activiteiten'l 7.009
en opwekking van hernieuwbare energie
Artikel4: Natuurbuffer 16.185
reservegebiedafualverwerkendeactiviteiten 2.600
Artikel 5: Bufferzone 3.459
Artikel 6: Natuurgebied 43.246
Artikel 7: Zone voor natuurontwikkeling 88.636
Totaal 329.546

lk geef nog mee aan deze raad dat eind van de jaren negentig een stortverbod werd ingevoerd.
AanvankeLijk was er enkel een verbod voor brandbaar huisvuil, maar gaandeweg werd het uitgebreid tot alle
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afvalstoffen. Eind 2003 werden de stortactiviteiten stopgezet. ln totaal werd er ruim '1 miljoen ton selectief
ingezamelde afvalstoffen gestort op de site noord in Brecht.
De plenaire vergadering werd georganiseerd op 24 januari 2018. Naar aanleiding hiervan stelde het
departement omgeving dat er grotendeels tegemoet werd gekomen aan de bezolgdheden, geuit bij de
eerste plenaire vergadering.
Ook van de Gecoro, AWV, Ovam, dienst ruimtelijke planning van de Provincie Antwerpen werden gunstige
adviezen bekomen. ANB gaf een voorwaardelijk gunstig advies. Aan de laatste knelpunten werdef
ondertussen tegemoet gekomen.
Raadslid J. Slegers stelt dat het een omzichtig dossier was om op één week door te nemen. Er is een
mogelijkheid om eigen afval hierheen te brengen ? ls dit gewoon PMD en GFT of iets anders.
Schepen D. De Veuster repliceert dat er naar verwerking niets zal veranderen. Naar overslag van restafval
zou het nog kunnen veranderen bv PMD.
Raadslid J. Slegers stelt dat in het ruimtelijk veiligheidsrapport staat dat er geen nieuwe seveso-inrichtingen
opgenomen worden.
Schepen D. De Veuster repliceert dat de nieuwe activiteiten die lgean nog wil inplannen nooit vallen onder
Seveso-activiteiten.
Raadslid J. Slegers vraagt nog meer over mobiliteit. Er wordt een overstap naar watertransport vermeld. ls
dit al verder uitgewerkt ?
Raadslid J. Slegers vraagt of er al gesprekken lopende zijn voor de overstap naar watertransport.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat Raf Daniëls stelt dat het met lgean al eens werd besproken,
maar er is nog geen concrete overeenkomst.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat het nog niet concreet is. Dit staat in de toelichtingsnota. Men staat
ervoor open indien er een goede toegankelijkheid is van de site.
Raadslid J. Slegers vraagt dan meer informatie over de ontsluiting.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat er met de Vlaamse Waterweg en Natuur en Bos vandaag nog
werd samengezeten omtrent de ontwikkeling van Vaartkant Rechts. Men wil daar een biogasinstallaite
ontwikkelen. De Vlaamse Waterweg gaat tot op zekere hoogte mee, maar wil de toekomst voor de
ontwikkeling van kades niet hypothekeren. Nu zit men ook aan tafel met ANB om de betonbaan aan
bedrijventerrein Bernaerts en Snoeys verder door te trekken zodat bedrijven zoals Alfa beton en de
biogasinstallatie langs daar weg kunnen.
Raadslid J. Slegers vraagt of er over de brug werd nagedacht.
Schepen D. De Veuster stelt dat de wens naar een brug al eerder werd vermeld, maar dit ligt buiten de
perimeter.
Raadslid J. Slegers vraagt hoeveel mensen er op de site werken.
Schepen D. De Veuster repliceert dat er ongeveer 30 personen werken.
Raadslid J. Slegers meent dat de voornaamste bezorgdheid geurhinder is. g4o/o van het
verwijderingspercentage wordt uit biologische afvalinstallatie gehaald. ls er een geurstudie geweest?
Schepen D. De Veuster antwoordt dat de deputatie zich uitspreekt over de milieu-aanvraag. Bij het
vernieuwen van de milieuvergunning zal dat aspect aan bod komen.
Raadslid J. Slegers meent dat dit de enige bezorgdheid is. ln de site kan men activiteiten uitbouwen en dit
komt de burgers ten goede, maar we moeten zeer zorgvuldig zijn. De meeste geurontwikkeling komt van het
omzetten van composthopen. Bijeen uitbreiding moeten we overwegen om dit in een loods te doen met
goede afzuiging. Dit zou voor omwonenden en de buurt een pluspunt zijn. Dit zal de toekomst uitwijzen.
Schepen D. De Veuster stelt dat er enkel slechts een beperkt aantal locaties geschikt zijn voor een loods
omwille van de onstabiele ondergrond. Hier zal men in de toekomst over na moeten denken.
Raadslid J. Slegers stelt dat zij de bezorgdheid wilde uiten over de geurhinder en de ontsluiting.
Raadslid H. Verbeeck stelt dat deze site van belang is voor Sint-Lenaarts. Het ligt dicht bij de ãorpskern en
er ziin in het verleden al klachten geweest over voornamelijk geurhinder en daarnaast ook een brand
uitgebroken in 2015. Dit is een complex dossier. Gaat u pro-actief naar de bewoners om hen te informeren
en zo bezorgdheden kunnen uiten en het standpunt van gemeente kunnen vernemen?
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er een openbaar onderzoek wordt gevoerd en het dossier zalter
inzage liggen. Men mag niet vergeten dat de site door lgean is gesaneerd. De oppervlakte als
afvalverwerkende entiteiten wordt een stuk kleiner. Er is een grote zone voor natuurontwikkeling en
natuurzone. De nieuwe activiteiten die erbij komen bv overslag van restafval en PMD zijn niet vãn
verontrustende aard. Tussen site van lgean en dorpskern ligt ook industriezone van de Vaartkant Rechts.
Deze zone ligt in milieubelastende industrie vb Beno-noord, opslag autobanden. Dat zijn ook functies die
dicht bij de kern liggen. Voor dit dossier zal er ook een openbaar onderzoek gevoerd worden.
Raadslid H. Verbeeck stelt dat er toch nog wat onzekerheden zijn.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat we daar nu nog geen antwoord op kunnen geven. Mogelijks gaat het
over overslag van PMD, plaatsen van zonnepanelen of windmolens.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat je dit dossier moet leggen naast het milieudossier waarin in
de vergunning toch stringente bepalingen staan opgenomen. Het dossier van lgean als klasse één bedrijf
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wordt strikt opgevolgd door de milieu-inspectie. ln de buurt zijn er klasse-één bedrijven waar men zich meer
zorgen over maakt.
Raadslid S. Deckers stelt dat het u als bestuur zou sieren om pro-actief naar de mensen te gaan en zo de
bezorgdheden weg te nemen.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er geen bezorgdheden zijn. Je moet de mensen ook niet bang maken.
Raadslid S. Deckers stelt dat men aan de mensen vraagt om naar het gemeentehuis te komen en het toe te
lichten. lneens ligt het RUP er en staan de mensen op hun achterste poten. Dit is vaak uit onwetendheid.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat lgean zal communiceren.
Raadslid S. Deckers antwoordt dat dit is als de beslissing al genomen is.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat de Vlaamse codex ruimtelijk ordening minitieus voorschrijft
hoe een procedure en openbaar onderzoek gevoerd moet worden. Hier moeten we ons aan houden. Het is
een goed idee om dit op onze website te publiceren en via onze infokanalen bekend te maken. We doen dan
iets extra. We moeten wel binnen het cordon van het decreet te blijven.
Raadslid J. Slegers vraagt of er nog een MER-studie opgevraagd wordt bij het milieu-dossier.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er geen MER moet gebeuren. Dit gaat over een RUP. Een
milieuvergunning is een apart verhaal.

Stemminq:
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,
TatianaVandekeere), 10 onthoudingen (JozienaSlegers, BartVan De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers,
Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck)

Besluit
Art. 1: Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'lgean-site' wordt voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.
Art.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.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken.

lnterne Zaken

7. Regeling vervanging afwezigheid algemeen directeur

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein: Algemeen Bestuur
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor BRECHT, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich
inzetten om voortdurend de efficiéntie te verhogen

Juridisch kader
Artikel 81 van het gemeentedecreet en artikel 166 van het decreet lokaal bestuur (inwerkingtreding op 1

januari 2019).

Historiek
De werking binnen een openbare dienst moet continu zijn.
De gemeenteraad van I I juni 2015 stelde een gemeenschappelijke secretaris aan voor gemeente en
OCMW met ingang van 16 november 2015.
De gemeenteraad van B maart 2018 heeft akte genomen van de toepassing van artikel 58151 van het
decreet lokaal bestuur waarbij de gemeenschappelijke secretaris na 10 dagen van rechtswege algemeen
directeur werd voor beide organisaties, gemeente en OCMW.
De ambtelijke leiding van de organisaties werd op deze manier ondergebracht in één persoon.

Motivatie
De gemeenteraad is bevoegd om de vervanging van de algemeen directeur te regelen. Op basis van dit
besluit kan de algemeen directeur voor elke afwezigheid een waarnemend algemeen directeur aanstellen
om de continu'iteit van de dienstverlening te waarborgen en de leiding van de organisatie tijdelijk over te
dragen. Waar dit in het verleden gebeurde voor gemeente en OCMW apart, dient dit nu in hoofde van één
persoon geregeld te worden.
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De voorkeur wordt gegeven aan functies met managementexpertise die voldoende op de hoogte zijn van de
werking van gemeente en OCMW.
Volgende rangorde wordt voorgesteld:
1. Els Eelen - Afdelingshoofd lnterne Zaken
2. Tinne Rombouts - Stafmedewerkster gemeente
3. Liselotte Hofmans - Stafmedewerkster OCMW
4. Frank Willeme - Directeur WZC
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur wordt volgende rangorde vastgesteld voor de
functie van waarnemend algemeen directeur:
1. Els Eelen - Afdelingshoofd lnterne Zaken
2. Tinne Rombouts - Stafmedewerkster gemeente
3. Liselotte Hofmans - Stafmedewerkster OCMW
4. Frank Willeme - Directeur WZC
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan mevrouw Annemie Marnef, mevrouw Els Eelen,
mevrouw Tinne Rombouts, mevrouw Liselotte Hofmans, de heer Frank Willeme en de personeelsdienst.

8. Regeling vervanging afwezigheid financieel directeur

Beleids- en beheerscvclus
Raadslid M. Vochten verlaat de zitting.

Juridisch kader
Artikel 81 van het gemeentedecreet en artikel 166 van het decreet lokaal bestuur (inwerkingtreding op 1

januari 2019)

Historiek
De werking binnen een openbare dienst moet continu zijn.
De gemeenteraad van 14 juni 2018 stelde een financieel directeur aan voor gemeente en OCMW.

Motivatie
De gemeenteraad is bevoegd om de vervanging van de financieel directeur te regelen. Op basis van dit
besluit kan de financieel directeur voor elke afwezigheid een waarnemend financieel directeur aanstellen om
de continuiTeit van de dienstverlening te waarborgen.
Waar dit in het verleden gebeurde voor gemeente en OCMW apart, dient dit nu in hoofde van één persoon
geregeld te worden.
De voorkeur wordt gegeven aan functies met financiële expertise in de organisatie van gemeente en OCMW

1. Wilfried Symens
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts;

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel I
Bij afwezigheid of verhindering van de financieel directeur wordt de heer Wilfried Symens aangesteld voor
de functie van waarnemend financieel directeur.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de heer Wilfried Symens.

Raadslid M. Vochten neemt terug deel aan de zitting.

9. Aanvullend reglement - Ringlaan - parkeerverbod

Beleids- en beheerscvclus

Juridisch kader
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Nieuwe gemeentewet van 24 iuni 1988 - artikel 1 19 en 135
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 42
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbijde minimum afmetingen en de bijkomende
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en

bekostiging van de verkeerstekens;
Het besluit van de Vlaamse Regering van23januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Historiek
ln het verleden werd vastgesteld dat vrachtwagens en autobussen parkeren op de rijbaan in de Ringlaan.

Motivatie
Het eerste gedeelte van de Ringlaan vanaf de Bethovenstraat is smaller waardoor geparkeerde voertuigen
niet toegelaten kunnen worden om het passerend verkeer door te laten. Verder is de Ringlaan een
ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein en wordt meer en meer gebruikt als doorgangsweg.
Tijdens de nacht is de zichtbaarheid van de voertuigen nihil wat kan leiden tot gevaarlijke situaties.
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende

verkeerstekens.
De verkeersraad van Brecht verleent op datum van 31 mei 2018 gunstig advies voor het invoeren van deze
maatregel.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs.
Om het parkeren op de rijbaan in de Ringlaan te verbieden, wordt voorgesteld om een onderbroken witte
streep in het midden van de rijbaan aan te brengen.
Volgens de wegcode betekent een onderbroken streep dat het iedere bestuurder verboden is deze te
overschrijden, behalve om in te halen, om linksaf te slaan of om te keren.
Het aanbrengen van de wegmarkering houdt in dat het verboden parkeren is op een rijbaan met
tweerichtingsverkeer wanneer deze daardoor verdeeld is in rijstroken.
De Ringlaan wordt druk gebruikt vanwege de verschillende aanwezige bedrijven en als ontsluitingsweg voor
het bedrijventerrein, de sporthal en de brandweer, maar ook meer en meer als doorgangsweg. Het parkeren

werd er een probleem en is vooral hinderlijk voor het passerende verkeer. Met het aanbrengen van een

onderbroken streep hopen we aan dit probleem al een oplossing te bieden.
Om deze maatregel kenbaar te maken, zal de wegmarkering volgens artikel 72.3 van de wegcode
aangebracht worden.
Tijdens de bespreking komt raadslid E. Peeters tussen.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

De Ringlaan wordt verdeeld in rijstroken.
De wegmarkeringen - onderbroken witte streep, zoals bedoeld in artikel 72.3 van de wegcode - zullen
worden aangebracht.

Artikel 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Koning Albert ll-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel.

Financiën
10. Jaarrekening20lT

Juridisch kader
Gemeentedecreet d.d. 1 5.07.2005

Advies
Door het Mat werd d.d. 1 5 mei 2018 een positief advies verleend.

Motivatie
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 30 mei 2018.
De rekening van de gemeente Brecht voor het dienstjaar 2017 wordl ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
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Exploitatiebudget
Ontvangsten : 28.067 .151 euro
Uitgaven: 23.649.245 euro
Saldo: 4.417.906
lnvesteringsbudget
Ontvangsten: 982.81 7 euro
Uitgaven: 3.249.488 euro
Tekort: -2.266.67 2 euro
Andere
Ontvangsten : 1 25.106 euro
Uitgaven: 2.590.1 94 euro
Tekort: -2.465.088 euro

Vaste activa: 132.317.484,53 euro
Vlottende activa: 1 4.047 .794,48 euro
Schuld: 25.906.925,94 euro
Eigen vermogen: 120.458.353,07 euro

De financiële balans is als volgt:
Resultatenrekening 201 7
Kosten: 28.499.639,1 5 euro
Opbrengsten: 29.338.833,82 euro
Overschot van het boekjaar: 839.194,67 euro

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. Hij
geeft enkele tekstuele aanpassingen door.
Raadslid J. Slegers stelt dat er weinig uitgegeven is van wat gebudgetteerd werd. Dit is slechts 33%. Er
werd veel doorgeschoven naar 2018.
Op pagina 11 staat met betrekking tot de onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones dat zoveel
mogelijk in eigen beheer zal gebeuren sinds de overstap naar Pidpa. Wat wordt hiermee bedoeld?
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat het onderhoud van de baangrachten en waterlopen wel
degelijk gebeurde, maar in het budget werd voorzien dat we hiervoor derde partijen aanspreken, enerzijds
Werminval (circa 50% van het totale budget) anderzijds nog bijkomende derde partijen (circa S0% van ñet
totale budget). Behoudens Werminval werd hier echter geen andere partij voor aangesproken aangezien we
het resterende zoveel mogelijk in eigen beheer doen sinds de overstap naar Pidpa.
Raadslid E. Peeters vraagt wat de overstap van Pidpa hiermee te maken heeft. Burgemeester-voorzitter L.
Aerts antwoordt dat we proberen meer zelf te doen in plaats van uit te geven. Dit staat niet in oorzakelijk
verband met de overstap naar Pidpa.
Raadslid E. Peeters vraagt meer info over de veiligheidsprojecten. Het betreft de aankoop van de mobiele
camera in het kader van het bestrijden van overlast. Er wordt echter voor gekozen om hier niet zoveel
ruchtbaarheid aan te geven. Daarom werd de formulering in de jaarrekening gebruikt zoals vermeld. De
mobiele camera werd aangekocht in het eerste trimester van 2017.
Raadslid E. Peeters vraagt wat er er concreet werd gerealiseerd omtrent de acties en doelstellingen op
pagina 15 namelijk Brechtondersteuntde aanwezige KMO's, landbouwbedrijven en andere initialieven op
het vlak van lokale economie. Het betreft hier onder andere de gemeentelijke cadeaucheques (56.000 euro
uitgave en 25.000 euro opbrengst), de toelage voor kerstverlichting aan de middenstand (2.00d euro
uitgave), toelage Unizo Brecht, Sint-Job en Sinllenaarts (1.500 uitgave), promotie markten en kermissen,
facturen BRO met betrekking tot de implementatie van de handelsvisie en centrummanagement Brecht,
vernieuwing marktkasten in Brecht en Sint-Lenaarts (in 2017), huur chemisch toilet markt Sint-Lenaarts,
elektriciteit voor het strijkatelier in Sint-Job (uitgave en opbrengst van 2.300 euro)
Raadsleden M. Bresseleers en K. Van Looveren verlaten de zitting
Raadslid E. Peeters vraagt wat de loketfunctie doet. Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat we
bijvoorbeeld een dossier rond herbergen hebben opgestart. De burgers kunnen informatie opzoeken,
brochure bekomen,....
Raadsleden M. Bresseleers en K. Van Looveren nemen terug deel aan de zitting.
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over'Hidrorio: aankoop grond Bosstraat / Heihoefke
(overdracht)'. Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat oorspronkelijk 100.000 euro voorzien was om te
onteigenen in Bosstraat (niet het stuk richting Klein Veerle). lnfrabo werd aangesteld in het kader van het
rioleringsdossier. lnfrabo maakte de fiche voor VMM op. lnfrabo werd door het college van burgemeester en
schepenen aangesteld voor de verkeersafwikkeling in deze zone. Hoe komt men bijvoorbeeld veilig over de
Mallebaan. Dit is dus een dossier rond riolering en veiligheid en we hebben daar een slecht fietspa¿. nWV
heeft ook lnfrabo belast voor het tracé tot aan de Mallebaan en het kruispunt met de Oostmallebaan. Hoe
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gaan we onder andere om met de kruispunten. We staan redelijk ver in dit dossier. Er werden nog geen
centen ontvangen in dit dossier. Er zijn al toezeggingen om te werken aan het Aquafindossier.
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 61 'Door het overdragen van deze investeringen
wordt het oorspronkelijk budget van2017 belast. Dit vindt u terug bij de budgetwijziging van2017'. Raadslid
E. Peeters vraagt of hier 2018 wordt bedoeld ?
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat inderdaad 2018 wordt bedoeld.
Raadslid E. Peeters vraagt wat de 'achtergestelde lening Hidrorio' juist is. Burgemeester-voorzitter L. Aerts
repliceert dat het investeringsfonds werd opgezet in 2015 om tegemoet te komen aan de vraag van
gemeenten om niet-gesubsidieerde werken te laten uitvoeren door Hidrorio zonder dat de gemeente
daarvoor een tussenkomst moet doen. Om dit mogelijk te maken wordt de achtergestelde lening versneld
afgelost. Vanuit de achtergestelde lening wordt elke legislatuur een bedrag (gelijk aan de vastgestelde
kapitaalaflossing per jaar x aantal jaren van de legislatuur) individueel per gemeente omgezet naar het
investeringsfonds. ln de huidige legislatuur werd zo vier keer het bedrag van de jaarlijkse kapitaalsaflossing
in het investeringsfonds ter beschikking gesteld (voor 201 5-2016-2017-2018). Het fonds kan door elke
Hidrorio-gemeente aangewend worden voor de financiering van specifieke investeringsprojecten van de
gemeente binnen Hidrorio.
Ook in de volgende legislatuur zal er zes keer eenzelfde bedrag ter beschikking worden gesteld. Dit zijn
middelen voor projecten die normaal geen subsidie zouden krijgen. Dat is een opname uit het fonds voor
riolering van het Lindeken.
Raadslid E. Peeters vraagt waarom dit onder verstrekte subsidies staat.
Raadslid P. Van Assche verlaat de zitting.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat dit te vergelijken is met de situatie met lgean. Op zich zijn het
geen centen van de Brechtse belastingsbetaler.
Raadslid P. Van Assche neemt terug deel aan de zitting.

Stemming:
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck,
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere), 3 stemmen tegen
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 9 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline
Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens,
Hans Verbeeck)

Besluit
Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de rekening van het dienstjaar 2017.
Exploitatiebudget
Ontvangsten : 28.067 .151 euro
Uitgaven: 23.649.245 euro
Saldo: 4.417.906
lnvesteringsbudget
Ontvangsten: 982.81 7 euro
Uitgaven: 3.249.488 euro
Tekort: -2.266.672 euro
Andere
Ontvangsten : 125.106 euro
Uitgaven: 2.590.194 euro
Tekort: -2.465.088 euro

Vaste activa: 132.317.484,53 euro
Vlottende activa: 14.047.794,48 euro
Schuld: 25.906.925,94 euro
Eigen vermogen: 120.458.353,07 euro

Artikel 2
De financiille balans is als volgt:
Resultatenrekening 201 7
Kosten: 28.499.639,1 5 euro
Opbrengsten: 29.338.833,82 euro
Overschot van het boekjaar: 839.194,67 euro

Artikel 3
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Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de financieel
beheerder wnd.

11. Meerjarenplan20'14-2023

Juridisch kader
Het gemeentedecreet d.d. 1 5.07.2005
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Historiek
Tijdens de huidige gemeenteraad wordt het budgettair resultaat van het dienstjaar 2017 en de
budgetwijziging 2018 (1) ter goedkeuring voorgelegd.
Op basis van deze elementen werden een aantal aanpassingen doorgevoerd in het meerjarenplan 2014-
2023.
Het aangepaste meerjarenplan werd bezorgd aan de raadsleden op 30 mei 20'18.

Advies
Het managementteam verleende op 30 mei2018 een positief advies over het meerjarenplan20l4-2023.

Motivatie
Tijdens de bespreking in de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-
voorzitter L. Aerts.
De punten van het meerjarenprogramma 2014-2023 welke de raadsleden wensen te bespreken of waarover
zij een stemming wensen te organiseren, moeten schriftelijk meegedeeld worden.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt voor om beide punten namelijk 11 en 12 samen te behandelen, maar
uiteraard apart te behandelen.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts verwijst naar pagina 4 in het boek in verband met de parking aan de
Hofstraat/Biest. Er werden afspraken gemaakt met de eigenaar. De overeenkomst werd overgemaakt na het
doorkrijgen van een opmerking die werd verwerkt. De eigenaar heeft recent laten weten dat hij er toch
appartementen op wil zetten. Op pagina 7 wordt eveneens een tekstuele aanpassing voorgesteld. Dit moet
het avondtoezicht zijn.
Schepen L. Torfs verlaat de zitting.
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 7. Er wordt gesproken over het eerste leerjaar in de
Schakelwaarbij 22van de 29 leerlingen een bijkomende ondersteuning nodig hebben. Burgemeesier-
voorzitter L. Aerts repliceert dat er sprake is van een zeer gediversifieerd scala aan ondersteuning. Sommige
leerlingen hebben veel ondersteuning nodig en anderen hebben een lichte vorm van ondersteuniñg nodig. 

-

Het gaat niet over 22 probleemkinderen. Er spelen een aantal toevallige factoren. Het heeft ook te makeñ
met de vorm van zorg die in het verleden in De Schakel werd geboden. Dit creëert een aanzuigeffect. Het is
goed dat het openbaar onderwijs aandacht geeft aan kinderen die zorg nodig hebben, maar we moeten
voorzichtig zijn dat we geen concentratieschool worden. We doen financieel een extra inspanning. Dit aspect
zal ook in een volgende legislatuur aandacht vragen.
Schepen L. Torfs neemt terug deel aan de zitting.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat dit ook een aandachtspunt is voor sommige ouders. Sommige
kinderen horen niet thuis in het eerste leerjaar, maar men kan dit niet afdwingen.

Stemming:
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck,
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicola'i, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere), '12 stemmen tegen
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans
Verbeeck)

Besluit
Artikel 1

Het aangepaste meerjarenplan 2014-2023 wordt goedgekeurd en vastgesteld door de gemeenteraad.
Artikel 2
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Onderhavig besluit zal samen met het meerjarenplan 2014-2023 voor goedkeuring overgemaakt worden aan
de hogere overheid en de financieel beheerder wnd.

12. Budgetwijziging 2018 nummer 1

Beleids- en beheerscvclus
Het gemeentedecreet d.d. 1 5.07.2005
De gemeenteraadsbesluiten d.d. 14 december 2017 over het budget voor het dienstjaar 2018.
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 14 juni 2015 over de rekening 2017.

Advies
Door het Mat werd op 15 mei 2018 een positief advies verleend.

Motivatie
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 30 mei201B.
De wijzigingen in het budget 2018 worden gemotiveerd in het verslag van algemeen directeur A. Marnef.
De burgemeester-voorzitter verzoekt aan de raadsleden om de artikelen aan te duiden welke zij afzonderlijk
wensen te bespreken en eventueel aan een afzonderlijke stemming wensen te onderwerpen.

Stemming:
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck,
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere), 12 stemmen tegen
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans
Verbeeck)

Besluit
Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de budgetwijziging nummer 1 voor het dienstjaar 2018:
- verhoging exploitatieontvangsten me| I.234.422 euro
- verhoging exploitatieuitgaven met 183.262 euro
- verhoging investeringsuitgaven met 663.017 euro
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt:
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat : 1.401.869 euro
- Resultaat op kasbasis:695.442 euro
- Autofinancieringsmarge: 1.986.783 euro
Artikel2
Afschrift van dit besluit wordt voor een passend gevolg overgemaakt aan de hogere overheid en aan de
financieel beheerder wnd.

13. Toelagen + 2.500 euro aan verenigingen en instellingen - dienstjaar 2018

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

Motivatie
Door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om voor het dienstjaar 2018 een aantal
aangepaste toelagen te voorzien boven de 2.500 euro.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

De vol nde aan n worden
Toelaqe Kempens Landschap 18.000 euro
Toelaqe Brandweerzone Rand 16.620 euro
Werkingssubsidies Kerkfabriek Sint
Michiel l'

.000 euro

Ioelage ochtend en avondtoezicht 120.000
Toelaqe middaqtoezicht lzo.ooo
Toelage lokale netwerken in
armoede t'

.500

en gekeurd.

17



Artikel 2
: De voormelde toelagen worden verleend onder de volgende voorwaarden :

a) de toelagen dienen gebruikt te worden ter bevordering van de voor het algemeen belang dienstige
activiteiten.
b) de toelagen worden slechts verleend van zodra en in zoverre dat de nodige verantwoordingsstukken tot
staving van gedane uitgaven worden voorgelegd.
c) de verenigingen dienen aan het gemeentebestuur controle toe te laten op de aanwending van de
verleende toelagen.

Artikel 3
Afschrift van onderhavig besluit zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de hogere overheid en
de financieel beheerder.

Technische Dienst
14. Lastvoorwaarden voor de onderhouds-en herstellingswerken wegen Brecht - Goedkeuring

lastvoorwaarden en gunningswijze - 20181013

Beleids- en beheerscvclus
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: onderhouds-en herstellingswerken gemeentewegen - 220.000 euro
Het voorziene krediet wordt verhoogd bij budgetwijziging.

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 van29 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 248lot 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 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 1B april2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.

Historiek

Motivatie
ln het kader van de opdracht "Lastvoorwaarden voor de onderhouds-en herstellingswerken wegen Brecht"
werd een bestek met nr. 20181013 opgesteld door studieburo schillebeeckx.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 157.235,00 excl. btw of €.190.254,35 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verleend door schepen P. Schrijvers.
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Het volgende agendapunt op deze gemeenteraad betreft de vraag tot goedkeuring van het bestek voor de
onderhouds- en herstellingswerken dienstjaar 2O1B zoals werd opgesteld door studiebureau Schillebeeckx
uit Westmalle.
Er zullen dit jaar werken uitgevoerd worden in volgende straten:
Schoordijkweg
Zijstraat Vaartststraat thv Brug 10
Vaartdijk ter hoogte van de huisnummers 3-5-7
Oostmalsebaan
Luyckstraat
Vondel
Meidoornlaan
Verder voorzien we een opwaardering van het basketveld op de Merel en gaan we over tot een definitieve
aanpassing/herstelling van de plateau-opritten in de Sint-Willebrordusstraat.
De aan te duiden aannemer zal over 20 werkdagen beschikken voor het uitvoeren van deze opdracht.
De kosten voor deze werken worden door studiebureau Schillebeeckx geraamd op 190.254,35€ inclusief
BTW.
Tijdens de bespreking komt raadslid E. Peeters tussen.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

Het bestek met nr. 20181013 en de raming voor de opdracht "Lastvoorwaarden voor de onderhouds-en
herstellingswerken wegen Brecht", opgesteld door studieburo Schillebeeckx worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt € 157.235,00 excl. btw of € 190.254,35 incl. 21% btw.
Artikel2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bijwijze van de openbare procedure.
Artikel3
Het krediet zal verhoogd worden bij budgetwijziging.

15. Lastvoorwaarden voor de aanleg van een parking voor vrachtwagens op voormalig op-en
afrittencomplex E19 ter streke van Bethovenstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - 2018101 4

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdom ein: 2 Zich verplaatsen en m obil iteit
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide
Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken.
Actieplan: Uitstippelen van een parkeerbeleid met invoering van parkeerzones
Actie: uitbouw parkeerbeleid
B ud getcod e : Aa n le g vrachtwage n parki ng - 20 1 B 12240000 I 21 0220.

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 36.
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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.

Historiek

Motivatie
ln het kader van de opdracht "Lastvoorwaarden voor de aanleg van een parking voor vrachtwagens op
voormalig op-en afrittencomplex E19 ter streke van Bethovenstraat" werd een bestek met nr. 20181014
opgesteld door de Dienst lnterne zaken.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 138.595,00 excl. btw of € 167.699,95 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verleend door schepen P. Schrijvers.
Het volgende agendapunt betreft de vraag tot goedkeuring van het bestek voor de aanleg van een parking
voor vrachtwagens op het voormalig op- en afrittencomplex aan de E19 in Brecht, ter hoogte van de
Bethovenlaan. Bestek opgesteld door studiebureau Schillebeeckx uit Westmalle.
De werken omvatten in hoofdzaak:
- Uitvoeren van de nodige voorbereidende werken
- Aanvullen van de bestaande verlaagde berm
- Bouwen van kantstroken
- Aanleggen van funderingen
- Bouwen van een gecombineerde toegangs- en verbindingsput aangaande riolering
- Aanleggen van verhardingen in KWS
- Verwijderen van bestaande markeringen
- Aanbrengen nieuwe markeringen
- Groenaanleg
Op het ogenblik van de opmaak van het bestek bestond er nog totale onduidelijkheid over de aard van het
tijdstip van plaatsing van de voorziene toegangscontrole. Een post pro memorie werd voorzien met een
vermoedelijke staat van 30.000€ . De kans bestaat echter dat het leveren en het plaatsen van de
toeganscontrole volledig uit het dossier zal worden gehaald en voorwerp zal vormen van een ander dossier
Aangaande het aantal parkeergelegenheden gaat het om een 20tal parkeerplaatsen voor personenwagens
en een 20 tol25 tal parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Eveneens wordt er voorzien in het kunnen stallen
van fietsen.
De inrijrichting van de parking zal geschieden op de oude oprit richting Breda waarlangs een 10 tal
vrachtwagens zullen kunnen parkeren. Centraal achteraan ter hoogte van de inrit naar de verkeerspost van
de wegpolitie zal men kunnen keren om zo de uitrijrichting te kunnen volgen op de oude afrit van Brecht
richting Bethovenstraat waarlangs eveneens een 1Otal parkeerplaatsen voor vrachtwagens voorzien
worden. Een 5-6 tal parkeerplaatsen voor vrachtwagens eveneens als de parkeerplaatsen voor auto's en
fietsen wordt voorzien achteraan het centraal keerpunt.
De aan te duiden aannemer kan beschikken over 35 werkdagen.
De werken worden door studiebureau Schillebeeckx geraamd op 167.699,95€. lnclusief BTW.
Tijdens de bespreking komen raadsleden P. Van Assche en E. Peeters tussen.
De plannen zullen verspreid worden onder de gemeenteraadsleden.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel I
Het bestek met nr. 20181014 en de raming voor de opdracht "Lastvoorwaarden voor de aanleg van een
parking voor vrachtwagens op voormalig op-en afrittencomplex E19 ter streke van Bethovenstraat",
opgesteld door de Dienst lnterne zaken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
vooraannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt€ 138.595,00 excl. btwof
€ 167.699,95 incl. 2'1% btw.
Artikel 2
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budgel2018 op budgetcode 2018122400001210220.

lntergemeentel i ike samenwerki ng

16. lgean Dienstverlening - Algemene vergadering - 22 juni 2018 - Goedkeuring agendapunten -
Aanstelling afgevaardigde

Juridisch kader
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals gewijzigd,
Omzendbrief P.A2002101 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001 houdende de
intergemeentel ijke samenwerking,
Statuten van IGEAN dienstverlening.
Artikel 35 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal
verplicht bijeenkomt.
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de commissaris-revisor.
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld van alle
deelnemers.
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor.
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit d.d. 14 november 2013 de vertegenwoordiger van de
gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening namelijk K. Van Looveren reeds
aangeduid. Artikel 44van het decreet en artikel 33$1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. Met onderstaande
beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

Historiek
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap
lntercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
op 19.12.2003.
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007
onder nr. 07120366.
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, lnburgering, Toerisme en Vlaamse rand.
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding.
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.

Advies
Toelichting en bespreking van het jaarverslag2OlT en de jaarrekening 2017 op de raad van bestuur van
02.05.2018.

Motivatie
De raad van bestuur van 2.05.2018 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in het Strijboshof,
Achterbroeksteenweg 69 le 2920 Kalmthout op 22.06.2018 om 19 u met volgende dagorde:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekiaar 2017
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekiaar 2017
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boel<1aar 2017
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten en het
OCMW Wijnegem.
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Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2017 evenals aan de
jaarrekening 2017.
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.
Raadslid K. Van Looveren heeft zich reeds verontschuldigd voor deze afvaardiging.
De kandidaturen voor de afvaardiging moeten ten laatste op 12 juni 2018 ingediend worden.
Er werd enkel een kandidatuur ingediend door burgemeester-voorzitter L. Aerts
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts

Bii qeheime stemminq kandidatuur afvaardiqing:
Luc Aerts: 24 stemmen voor
3 onthoudingen
1 stem blanco

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit

Artikel I
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN
dienstverlening die zal gehouden worden in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout op
22.06.2018 om 19 u evenals van alle daarbijhorende documenten en neemt op basis hiervan volgende
beslissingen:
'1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boeljaar 2017
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten en het
OCMW Wijnegem.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, Luc Aerts, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 22.06.2018 deel te nemen aan de
bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig
dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.
Artikel 3
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden
bezorgd.

17. lgean Milieu en Veiligheid - Algemene vergadering - 22juni 2018 - Goedkeuring agendapunten
- Aanstelling afgevaardigde

Juridisch kader
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals gewijzigd,
Omzendbrief B.A2002101 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001 houdende de
intergemeentel ijke samenwerking,
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.
Artikel 36 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal
verplicht bijeenkomt.
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de commissaris-revisor.
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld van alle
deelnemers.
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor.

Historiek
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid
goedgekeurd.
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN
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milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007
onder nr.07120366.
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN
milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de

Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, lnburgering, Toerisme en Vlaamse rand.
Op de buitengewone algemene vergadering van 17 .06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en

Armoedebestrijding.
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit, d.d. 14.1 1.2013 de vertegenwoordiger van de
gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid namelijk T. Vandekeere reeds
aangeduid. Artikel 44 van het decreet en artikel 34$1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het

mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. Met onderstaande
beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

Advies
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 op de raad van bestuur van
2.05.2018.

Motivatie
De raad van bestuur van 2.05.2018 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in het Strijboshof,
Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout op 22.06.20'18 om 19 u met volgende dagorde:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekiaar 2017
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boe{¡aar 2017
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boe(laar 2017
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten en het
OCMW Wijnegem
7. Benoemen van leden van de adviescomités.
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2017 evenals aan de
jaarrekening 2017.
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 3.05.2018 werd de uitnodiging en de dagorde voor de
jaarvergadering van 22.06.2018 aan alle deelnemers bezorgd.
De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 2.05.2018
2. het jaarverslag 2017 met de jaarrekening 201 7.

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.
Raadslid T. Vandekeere heeft zich reeds verontschuldigd voor de afvaardiging.
De kandidaturen voor deze afvaardiging moeten ten laatste op 12 juni 2018 ingediend worden.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts heeft enkel een kandidatuur ingediend.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts.

Bii geheime stemming afvaardiginq kandidaturen: Luc Aerts: 27 stemmen voor en 1 onthouding

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu &
veiligheid die zal gehouden worden in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout op
22.06.2018 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende
beslissingen:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekiaar 2017
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017
3. Goedkeuren van de jaarrekening20lT
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boel<¡aar 2017
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten en het
OCMW Wijnegem
7. Benoemen van leden van de adviescomités
Artikel 2
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De vertegenwoordiger van de gemeente, Luc Aerts, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van
IGEAN milieu & veiligheid van 16.06.20'17 deelte nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde
agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen
om de volledige agenda af te werken.
Artikel 3
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden
bezorgd.

Aanvullende agenda

18. Voorstel 'Wijziging statuten Kina - M. Bresseleers

Juridisch kader
Artikel 219 e.v. van het OCMW-decreet betreffende de oprichting van de OCMW-verenigingen
Bij Notariële akte van 12 januari 1990 werd op basis van de bepalingen van hoofdstuk Xll van het OCMW-
wet van 8 juni 1976 de vereniging "Regionaal lnstituut voor Dringende Hulpverlening Krisis - lnfo - Netwerk -
Antwerpen" (afgekort Kina) opgericht.
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - arlikel22
Huishoudelijk reglement gemeenteraad - artikel 3

Motivatie
Raadslid M. Bresseleers wenst een voorstel van agendapunt toe te voegen aan de gemeenteraad.
Het OCMW is deelnemend lid van KINA
De vereniging is opgericht voor een termijn van dertig jaar die verstrijkt in januari 2020.
Op de algemene vergadering van de vereniging d.d.20 december 2017 werd principieel beslist om de duur
van de vereniging te verlengen.
Het OCMW zal de verlenging van de duur van de vereniging ter goedkeuring voorleggen aan de raad op 19
juni 2018.
Door Kina werd een overzicht '30 jaar KINA p.v.' opgemaakt.
De verlenging van de duur van de vereniging zal op 19 juni 2018 ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
raad van het OCMW.
Artikel 220 van het OCMW Decreet bepaalt dat voormelde beslissing onderworpen is aan de goedkeuring
van de gemeenteraad.
Omwille van de korte beslissingstermijn wordt voorgesteld dat de gemeenteraad het mandaat geeft aan het
college om de beslissing van de OCMW-raad over de verlenging van KINA goed te keuren.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt.
Burgemeester L. Aerts stelt dat dit dossier pas op de gemeente toekwam op donderdag 7 juni 2018. Kina
dringt erop aan dat het dossier tegen eind augustus bij hen volledig is. We hebben gevraagd aan raadslid M.
Bresseleers om dit punt alsnog toe te voegen aan de agenda. Eigenlijk moet dit nog eerst voor de ocmw-
raad passeren. Daarom is er het voorstel om ons als gemeenteraad principieel akkoord te verklaren als de
ocmw-raad positief zou beslissen. De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen
mandateren om de beslissing van de ocmw-raad te bekrachtigen. Men spreekt steeds bij Kina over artikel
220 van het ocmw-decreet maar dit is mijn inziens niet van toepassing op een verlenging waarop een
goedkeuringstoezicht rust. We vinden dat Kina er eerder aan had moeten beginnen.
Burgemeester L. Aerts stelt voor om artikel 1 te vervangen in 'De gemeenteraad keurt principieel goed dat
het OCMW van Brecht instemt met de aanpassing van de termijn zoals voorgeschreven in het artikel S van
de statuten. ln artikel 2 zou moeten staan dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen
mandateert om de door de ocmw-raad te nemen beslissing inzake de aanpassing van de termijn zoals
beschreven in artikel 5 van de statuten te bekrachtigen. Artikel 2 wordt dan artikel 3.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt principieel goed dat het OCMW van Brecht instemt met de aanpassing
van de termijn zoals beschreven in artikel 5 van de statuten.
Artikel 2: De gemeenteraad mandateert het college van burgemeester en schepenen om de door de
OCMW-raad te nemen beslissing inzake de aanpassing van de termijn zoals beschreven in artikel S van de
statuten te bekrachtigen.
Artikel 3: Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 220 van het OCMW decreet overgemaakt aan KINA p.v.
binnen een termijn van veertig dagen zodat de vereniging de verschillende besluiten gebundeld in één
dossier ter goedkeuring kan overmaken aan de Vlaamse regering voor 1 september 2018.

19. Voorstel Overstap lveka naar Fluvius - E. peeters
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Motivatie
Door raadslid E. Peeters wordt een voorstel toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad over de
overstap van gemeente Brecht van lveka naar Fluvius. Het ontwerp van voorstel is als volgt:
De gemeente Brecht neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de opdracht-
houdende vereniging lveka.
De gemeente werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering, tevens iaarvergadering,
van lveka die op 19 juni 2018 doorgaat. Vanuit lveka werd een dossrer met documentatiestukken aan de
gemeente overgemaakt.
ln het kader van de in voorbereiding zijnde aanpassing van het Energiedecreet waarbii het in de toekomst
verpticht zat zijn dat er per gemeente nog s/echfs êén distributienetbeheerder elektriciteit en gas kan ziin, en
de vereiste dat de VREG enkel nog distributienetbeheerders kan aanduiden voor aaneensluitende
geografische werkingsgebieden, maakt dat het toekomstige deelnemerschap van gemeenten bii
distributienetbeheerders hiermee moet rekening houden.
Het bij de gemeenten van lveg, IMEA en INTEGAN thans voorliggende fusievoorstelom vanaf lapril 2019
ats gefuseerde distributienetbeheerder 'Fluvius Antwerpen' op te treden biedt aan de gemeenten van de

aangrenzende Opdrachthoudende Verenigingen de mogelijkheid en opportuniteit om zo gewenst nu reeds
invutting te geven aan het toekomstig en verplicht decretaal kader rond de structuur en indeling binnen het
energielandschap (distributienetbeheer) in Vlaanderen. Concreet betekent dit dat de gemeenten kunnen
bes/issen om een overstap (uittreding) te doen richting Fluvius Antwerpen (toetreding).
Wijstetlen voor om met onze gemeente aan te sluiten bij Fluvius Antwerpen, om volgende redenen:
- De Vlaamse overheid wilt gaan naar homogene aaneengesloten exploitatiegebieden. Voor onze
gemeente is het togisch om aan te sluiten bij Fluvius Antwerpen. Wiiwillen zelf de keuze maken, vooraleer
de VREG de keuze voor ons maakt.
- De gemeenten die deelnemen aan Fluvius Antwerpen creëren synergie door de nutsactiviteiten in één
hand te steken. Dit levert serieuze kosfenbesparingen op, ten voordele van de tarieven voor de gebruiker en
de dividenden van de gemeente.
- Uit de simulaties blijkt dat de aansluiting bij Fluvius Antwerpen voordelig zal ziin voor de tarieven van
gas en etektriciteit voor de Brechtse burgers. Dit omdat de aansluitingsdichtheid/verdichting van het netwerk
een positief effect kan hebben op de tarieven (vanaf 2021).
- Eris een grotere kans om een zetelte hebben in de raad van bestuur in Fluvius Antwerpen, omdat
Fluvius minder gemeenten telt dan lveka.
- Er is bij Ftuvius een zekerheid ingebouwd voor de gemeenten rond Antwerpen: er rs een meerderheid
nodig binnen deze gemeenten (dus buiten de bestuurders van de sfad Antwerpen) om een geldige

bes/rssrng te nemen. Zulke regeling is niet opgenomen bii lveka.
DE GEMEENTERAAD BESLU IT :
ARTIKEL 1

Met ingang van 1 aprit 2019 voor alle activiteiten uit te treden uit de opdrachthoudende vereniging lveka en
voor deze activiteiten toe te treden tot lveg na onderzoek van onder meer de documenten die bii de

oproeping inzake de verlenging zijn gevoegd; de toetreding tot lveg gebeurt onder de opschortende
voorwaarde van de aanvaarding van deze toetreding door de algemene vergadering van lveg.
ARTIKEL 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van de

opdrachthoudende vereniging lveka op 19 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de bes/lsslngen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake het voormelde artikel 1 van onderhavige raadsbes/lsslng
ARTIKEL 3
Het cottege van burgemeesfer en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde bes/lssingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende verenigingen lveka en lveg ter
attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres van het secretariaat te bezorgen

Raadslid S. Deckers licht het voorstel toe tijdens de zitting. Hij maakt er de raad op attent dat het voorstel
nog gewijzigd werd in het besluit.
Artikel 1

Artikel 2 van de raadsbeslissing van 9 mei 2018 ten aanzien van de opdrachthoudende Vereniging
in te trekken en als volgt te vervangen:
- Een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van den huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging lveka van 9 november 2019 naar 1 april 2019.
- Een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging IVEKA van I april 2019 tot en met 29 maarl2O37, maar als gemeente niet deel te nemen
aan deze verlenging en met ingang van 1 april 2019 uit te treden uit lveka zoals geformuleerd in
artikel 2 van onderhavig raadsbesluit.
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' Ziin goedkeuring te hechten aan de vooropgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging lveka, maar vanaf 1 april 2019 voor de toekomst niet meer gebonden
te zijn door deze statuten.
Artikel2
Met ingang van 1 april 2019 voor alle activiteiten uit te treden uit de opdrachthoudende vereniging lveka en
voor deze activiteiten toe te treden tot lveg na onderzoek van onder meer de documenten Oie ni¡ãe
oproeping inzake de verlenging zijn gevoegd; de toetreding tot lveg gebeurt onder de opschortende
voorwaarde van de aanvaarding van deze toetreding door de algemene vergadering van lveg.
Artikel3

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging lveka op 19 juni 2018 (of iedere andere datum waaiop dezã uitgesteld of
verdaagd zou worden), op te dragen zijnlhaar stemgedrag af te stemmen op de besiissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake het voormelde artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing.Artikel 4
Het coffege van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormel-de besÌisslngen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende verenigingen Iveka en Iveg ter attentie van het secretariaat,(in pdf-versie) uitsl-uitend op het e-mail-adres van het secretarlaat te bezorgen.

Raadslid J. slegers vraagt wie onze vertegenwoordiger is en wat hun mening is.
Schepen P. Schrijvers antwoordt dat er niemand in de raad van beheer zit. Schepen Peter Schrijvers zetelt
in de Raad van bestuur en raadslid E. De Groof is afgevaardigde voor de algemene vergadering. p.
Schrijvers antwoordt dat we zeggenschap zouden moeten blijven hebben eñ dat is bij lvãka n¡e[net geval.
We vinden dat belangrijk.
Raadslid S, Deckers stelt dat het belangrijk is te weten dat er nog steeds een zekerheid is ingebouwd in de
statuten. Men zal ook werken met regionale bestuursdomeinen.
Schepen L. Torfs wenst een amendement in te dienen. Zij wensen bijkomend artikel op het voorstel om over
te schakelen van distributienetbeheerder lveka naar IVEG/FIuvius. Het amendement is als volgt:"De
distributienetbeheerder gaat voluit voor de transitie naar een fossielvrije energievoorziening. Dê
distributienetbeheerder betreft de gemeente hierin, informeert en geeft inspraãk mbt de beleidsvoering. Dit
vergroot de betrokkenheid en het democratisch draagvlak." Dit kadert binnen klimaatneutraliteit van dó
burgemeestersconvenant, maar ook omtrent transparantie.
Raadslid S. Deckers stelt dat zowel lveka als lveg, net als de andere DNB's in Vlaanderen, Fluvius System
Operators (nu nog Eandis/lnfrax) (vanaf 11712018) als werkmaatschappij hebben. Binnen de groep Fluvius
SO werd de strategie voor de volgende jaren vastgelegd en door de raden van bestuur van alle DNB's
goedgekeurd. Een van de belangrijkste doelstellingen voor Fluvius wordt: een sturende rol (mee) op te
nemen in het kader van de realisatie van de klimaatdoelstellingen.
O.a. volgende waardeproposities (= wat willen we bieden aan onze stakeholders?) werden gedefinieerd:
- wij willen een decentrale energiemarkt op distributieniveau organiseren
- We willen een verduurzaming van de samenleving (stimuleren van de realisatie van producten en diensten
ter ondersteuning van duurzaamheid en energiestransitie)
- Gewaarborgde energielevering voor iedereen met grote aandacht voor de problematiek van
energiearmoede
- Vlotte werking van de energiemarkt verzekeren.
Fluvius SO en de DNB's zijn nu al volop bezig met de transitie; daarom worden er geen investeringen meer
voorzien in nieuwe gasleidingen.
Fluvius speelt nu reeds een voortrekkersrol in Vlaanderen in de ontwikkeling van warmtenetten en zaldit
verder uitbouwen. Wat de activiteit rond warmte betreft, hebben wij een beheersoverdracht gedaan; dit zal in
de toekomst IVEG/FIuvius Antwerpen opnemen. Deze staan bovendien al verder met concrete projecten
rond warmte dan lveka.
Fluvius heeft diensten ontwikkeld die gemeenten ondersteunen om hun gebouwen energiezuiniger te
maken.
Met de voorstellen op zich zijn we het dus inhoudelijk grotendeels eens; evenwel kunnen deze volgens ons
niet worden toegevoegd als voorwaarden bij dit besluit. Het gaat hier immers om een uittreding. Wãt we wel
kunnen doen, is volgende meegeven als advies. 'We adviseren dat de distributienetbeheerdei zich
inschakelt in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening en de gemeente hierin betrekt.'
Conclusie is dus dat Eandis/lnfrax en de DNB's zich momenteel al inzetten voor een transitie naar
fossielvrije energievoorziening. Daarom lijkt het ons geen probleem om bovenstaande als advies mee op te
nemen. Uiteraard niet als beslissend gedeelte of als voorwaarde gekoppeld aan de uittreding
Schepen L. Torfs stelt dat het toch belangrijk is om extra voorwaarden te koppelen, want dit gaat over een
verbintenis van 18 jaar.
Raadslid J. Slegers vraagt of dit al op het college is geweest.
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat hierover gesproken werd.
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Burgemeester - voorzitter L. Aerts stelt volgende stemmingen voor:
1) Stemming 1: versie amendement ingediend door schepen L. Torfs:
Met 2 stemmen voor (Luc Torfs, Mieke Michiels), 16 stemmen tegen (Luc Aerts, Kris Kenis, Jos
Matheeussen, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Eline

Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn,

Johan Bellens, Hans Verbeeck), 10 onthoudingen (Daan De Veuster, Peter Schrijvers, Walter Van
Puymbroeck, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Els

De Groof, Tatiana Vandekeere)
Dit amendement wordt verworpen.
2) Stemming 2: versie amendement ingediend door N-VA:
Met 11 stemmen voor (Luc Aerts, Walter Van Puymbroeck, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven
Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck),
4 stemmen tegen (Kris Kenis, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Joziena Slegers), 13 onthoudingen (Daan De

Veuster, Peter Schrijvers, Roel Van Hoeck, Leo Nicola'í, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria
Vochten, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana
Vandekeere)
Dit amendement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Stemminq:
Mel24 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, Jos Matheeussen,
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Bart Van De

Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Dennis De bruyn, Johan
Bellens, Hans Verbeeck), 4 onthoudingen (Peter Schrijvers, Luc Torfs, Joziena Slegers, Els De Groof)

Besluit
Artikel I
Artikel2 van de raadsbeslissing van 9 mei201B ten aanzien van de opdrachthoudende Vereniging in te
trekken en als volgt te vervangen:
- Een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van den huidige statutaire einddatum
van de opdrachthoudende vereniging lveka van 9 november 2019 naar 1 april 2019.
- Een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging
IVEKA van 1 april 2019 tot en met 29 maarI2037 , maar als gemeente niet deel te nemen aan deze
verlenging en met ingang van 1 april 2019 uit te treden uit lveka zoals geformuleerd in artikel 2 van
onderhavig raadsbesluit.
- Zijn goedkeuring te hechten aan de vooropgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging lveka, maar vanaf 1 april 2019 voor de toekomst niet meer gebonden te zijn door deze statuten.
Artikel 2
Met ingang van '1 april 2019 voor alle activiteiten uit te treden uit de opdrachthoudende vereniging lveka en

voor deze activiteiten toe te treden tot lveg na onderzoek van onder meer de documenten die bij de
oproeping inzake de verlenging zijn gevoegd; de toetreding tot lveg gebeurt onder de opschortende
voorwaarde van de aanvaarding van deze toetreding door de algemene vergadering van lveg. De gemeente
Brecht adviseert dat de distributienetbeheerder zich inschakelt in de transitie naar een fossielvrije
energievoorziening en de gemeente hierin betrekt.
Artikel3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging lveka op 19 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden), op te dragen zijnlhaar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake het voormelde artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing.
Artikel4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en

onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende verenigingen lveka en lveg ter
attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres van het secretariaat te bezorgen.

BESLOTEN

lnterne Zaken

20. Aanstelling van voltijds contractueel financieel directeur

Juridisch kader
Titel 3 van het gemeentedecreet.
De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
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Historiek
ln zitting van de gemeenteraad van 8 maart 2018 werd de decretale functie van financieel directeur vacant
verklaard met aanleg van een werfreserve van één jaar. ln datzelfde besluit werd de functiebeschrijving en -
profiel alsook het examenprogramma vastgesteld. Kandidaten werden opgeroepen via een passende
bekendmaking en de werving werd afgesloten op 17 april2018. ln zitting van het college van 23 april 2018
werden kandidaten aanvaard/niet aanvaard. Bij collegebesluit van 19 maart 2018 werd de firma Monitor
Personeelsadvies, Brouwerslaan 29 te Wijnegem aangesteld als erkend selectiebureau. Volgende juryleden
werden aangeduid om onder coördinatie van Monitor de selectie uit te voeren: Filip Buys (secretaris Stad
Turnhout), Anne Minsart (financieel beheerder gemeente Mol en Sofie Claes( secretaris gemeente
Kapellen).
ln zitting van het college van 23 april konden 15 kandidaten worden aanvaard. Het schriftelijke examen werd
afgenomen op 3 mei waaraan 11 kandidaten hebben deelgenomen. De 4 geslaagde kandidaten werden
uitgenodigd op het mondelinge examen op 16 mei 2018. ln zitting van het college van 22 mei 2018 werd
akte genomen van het proces-verbaal van aanwervings- en bevorderingsexamen waarbij 2 kandidaten zijn
geslaagd en worden vermeld in volgorde van de behaalde punten:
1. Joni Terreur
2. Nick Matheus
Volgens de rechtspositieregeling resulteert de selectieprocedure in een bindende rangschikking van de
geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten. Kandidaten die geslaagd zijn in de aanwervings-
en bevorderingsprocedure worden in volgorde van de rangschikking op basis van de behaalde
eindresultaten onderworpen aan psychotechnische proeven m.b.t. management- en
leiderschapscapaciteiten voor het niveau van de functie. lndien 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.
De eerst geslaagde kandidaat, Joni Terreur, werd op basis van de psychotechnische proeven bij 'Monitor
Personeelsadvies' als geslaagd voor de functie bevonden. Zij wordt voorgedragen aan de gemeenteraad ter
aanstelling.

Advies
Budqet-Visum
Budget is voorzien in de meerjarenplanning 2018-202j

Motivatie
De gemeenteraad stelt de financieel directeur aan.

tno:
27 stemmen voor
1 onthouding

Besluit
Artikel I
De gemeenteraad stelt JoniTerreur ('14.08.1984), wonende te Ekeren, Pachthoevelaan 55 voltijds aan als
contractueel financieel directeur bij het gemeentebestuur van Brecht met indiensttreding van 1 september
2018 of zo snel als mogelijk.
Artikel 2

De kandidaat die geslaagd is in het examen en niet onmiddellijk wordt aangesteld wordt opgenomen in een
werfreserve voor een periode van één jaar van 01.07.2018 t.e.m. 30.06 .2019. Hij kan enkel aanspraak
maken op de functie op voorwaarde dat hij geschikt wordt bevonden in de voorafgaande psychotechnische
proeven:
1. Nick Matheus

21. Aanstelling waarnemend financieel directeur met ingang van 1 augustus 2018 tot de
effectieve indiensttreding van de financieel directeur

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur dd.22 december 2017, deel6, titel2, hoofdstuk 2, afdeling 1 van de
overgangsbepalingen.

Historiek
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Door de gemeenteraad van 8 maart 2018 werden de nodige besluiten getroffen om de vacature van
financieel directeur conform de bepalingen uit het decreet lokaal bestuur open te verklaren.
De gemeenteraad van 14 juni gaat over tot de aanstelling van financieel directeur.
Het decreet lokaal bestuur voorziet echter uiterlijk 1 augustus in éénheid van leiding voor beide organisaties.
Het is bijgevolg noodzakelijk om uiterlijk tegen I augustus te beschikken over een waarnemend financieel
directeur.

Motivatie
Ooor Oe gemeenteraad van 14 december 2017 werd Katrien Verschueren aangesteld als waarnemend
gemeentelijk financieel beheerder met ingang van 1 januari 2018 en dit tot de effectieve indiensttreding van

een financieel directeur.
Voor de continuiteit, in afwachting van de effectieve indiensttreding is het aangewezen om Katrien
Verschueren aan te stellen als waarnemend financieel directeur voor gemeente en OCMW met ingang van 1

augustus 2018 tot de effectieve indiensttreding van een financieel directeur.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verleend door burgemeester L. Aerts.

Stemminq:
27 stemmen voor
1 onthouding

Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad stelt Katrien Verschueren (27".11 .1979) aan als waarnemend financieel directeur met

ingang van 1 augustus 2018 en dit tot de effectieve indiensttreding van de financieel directeur. Zii zal
gedurende deze periode een waarnemingstoelage ontvangen volgens het statuut voorzien in het decreet

lokaal bestuur
Artikel2

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en

Aerts
orzitterAlge

ie Marn
een Di Burgemeester -

Versch
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