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OPENBAAR

Verslaq - Daqorde

1. Verslag voorgaande zitting 14 juni 2018

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

Historiek
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 14 juni 2018 dat acht dagen voor de
huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Motivatie
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts heet iedereen welkom.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts geeft toelating aan raadslid P. Van Assche om te filmen.
Raadslid K. Van Looveren en G. Fransen worden gefeliciteerd met de geboorte van Tess.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat er een bijkomende agenda werd overgemaakt, namelijk
lnterpellatie - Schakeltraject Gemeenteschool - J. Slegers.
Dhr. W. Geysen wordt gehuldigd met een medaille omdat hij Dhr. J. Deryck heeft geholpen toen hij met zijn
elektrische rolstroel in een gracht terechtkwam. Deze heldendaad werd aangegeven aan het Carnegie Hero
Fund. Er wordt een medaille en een oorkonde overhandigd voor zijn moed en heldhaftigheid.
Hierna volgt de uitrijking van de prijzen van 'Gerinkel naar de winkel'.
Raadslid P. Van Assche meldt dat zoals gebruikelijk het beeldverslag van vorige zitting op youtube
staat. Ook op de facebook-pagina staat het ongecensureerd verslag.

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 Nicolai, 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), 10 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline
Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Leen Smouts, Dennis De bruyn,
Johan Bellens, Hans Verbeeck)

Besluit
Artikel 1

Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 juni 2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van
de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

2. Dagorde OCMW-raad 19 juni 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 19 juni 2018:
Agendapunten van de openbare zitting:



Verslag - Briefwisseling
1, Kennisname inkomende brieñruisseling
2. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 8.5.2018 en 22.5.2018
Secretariaat
3. Kennisname regeling vervanging afwezigheid algemeen directeur
4. Wijziging personeelsformatie en ééngemaakt organogram voor gemeente en OCMW
5. Kennisname aanstelling waarnemend financieel directeur met ingang van 1 augustus 2018 tot de
effectieve indiensttreding van de financieel directeur
6. Kennisname regeling vervanging afwezigheid financieel directeur
Financiön
7. Vaststelling van de jaarrekening 2017
lntergemeentel ijke sam enwerking
8. lgean Dienstverlening - Algemene vergadering - 22juni 2018 - Goedkeuring agendapunten
9. lgean Milieu en Veiligheid - Algemene vergadering - 22 juni 2018 - Goedkeuring agendapunten
10. Aanpassing statuten KINA p.v.

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

Besluit
Artikel 1 : Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. 19 juni
2018

Grondgebiedszaken
3. RUP Waardevolle domeinen - Definitieve vaststelling

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling:BD 6 - Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in
een groene leefomgeving
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter
van de gemeente te verstoren
Actie: waar dit nodig is om de ruimtebehoefte in te vullen wordt een planningsinitiatief genomen of
ondersteund

Juridisch kader
De codex ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten.
Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot
de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen
Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die
adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen
Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009
met betrekking tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke
uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraalwaterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de
adviesprocedure bij de watertoets.
Het decreet van 12juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet);

Historiek
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 10 augustus 2015 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Deze opdracht werd op 26 oktober 2015 door het college van burgemeester en schepenen gegund aan
Antea.
Op l0 juli 201 7 werd het voorontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
Op 3 augustus 2017 werden alle adviesinstanties uitgenodigd voor de plenaire vergadering van 7 september
2017.
Op 29 augustus 2017 vond de Gecoro plaats, Hiervan werd op het college van 4 september 2017 akte
genomen.
De plenaire vergadering werd gehouden op 7 september 2017. Het verslag werd goedgekeurd op het
college van 16 oktober 2017.
Deze ontwerpversie is opnieuw voorgelegd aan de verschillende domeineigenaars.
Op de colleges van 20 en 27 november 2017 heeft het college hierover een standpunt ingenomen. Het
dossier werd hieraan aangepast,

2



Het RUP werd voorlopig vastgesteld op de gemeenteraad van 8 februari 2018.
Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 2 maart 2018 tot en met 30 april 2018. Tijdens het
openbaar onderzoek werden er 2 bezwaarschriften en 2 adviezen ingediend.
Op 4 juli 2018 werd een gecoro georganiseerd voor de behandeling van de bezwaarschriften. De gecoro
heeft de adviezen en bezwaren behandeld dewelke opgenomen werden in een verslag.

Advies
Tijdens het gevoerde openbaar onderzoek werden er 2bea¡,taarschriften en 2 adviezen ingediend.
De Deputatie gaf op 19 april 2018 een gunstig advies.
Elia gaf op 3 maart 2018 advies hetwelke betrekking heeft op een deelplan dat na het voorontwerp werd
geschrapt.
De Gecoro heeft op 4 juli 2018 de adviezen en bezwaren behandeld door ze ofi¡rel te bevestigen en een
aanpassing aan het RUP voor te stellen, ofwel op gemotiveerde wijze het bezwaar te weerleggen. Van deze
vergadering werd een verslag opgemaakt. Bij deze behandeling van de adviezen en bezwaren stelt de
gecoro een aantal wijzigingen aan het ontwerp RUP voor:
- Deelplan 2: Domein Verbrand Hof: ln art. 1 wordt in de toelichtende kolom verduidelijkt dat de bestaande
vergunde functies kunnen behouden blijven en dat inzake mogelijke functies zowel agrarische als para-
agrarische functies zijn toegelaten in dit landbouwgebied. Hierbijwordt verduidelijkt omtrent paarden wat dit
inhoudt.
- Deelplan 2: Domein Verbrand Hof: ln arl. 2 zal bijkomend verduidelijkt worden dat open constructies
worden wel toegelaten in het bouwvrij agrarisch gebied.
- Deelplan 2: Domein Verbrand Hof: ln arl.3 zal in de toelichtende kolom verder verduidelijkt worden dat de
inrichting van een trage wegverbinding verplicht is doch de locatie indicatief. Het RUP doet geen uitspraak
over wie de buurtweg moet aanleggen en/of onderhouden.
- Deelplan 4: Domein Steenbakkershuis en Pastorie Sint-Lenaarts: Na minimaal lSjaar kan dit gebied
bestemd worden als algemeen woongebied waarbijwonen de hoofdbestemming wordt. Het gebouw huisvest
reeds gedurende lange tijd een gemeenschapsfunctie. Het is belangrijk dat deze functie nog voldoende lang
in stand gehouden kan worden zodat er voldoende tijd is om naar een alternatief te zoeken. Door het
opheffen van het voorkooprecht, bestaat de mogelijkheid dat er op korte termijn reeds een andere gebruiker
van het gebouw kan komen. Door het opnemen van deze voorwaarde blijft de gemeenschapsfunctie voor
een periode van minimaal 15 jaar gewaarborgd. Vanaf de inwerkingtreding van de nabestemming wonen,
behoort het gebied niet langer tot de categorie gemeenschapsvoorzieningen.
- Deelplan 4: Domein Steenbakkershuis en pastorie Sint-Lenaarts: Het schrappen van het voorkooprecht op
de pastorie.
- Deelplan 4: Domein Steenbakkershuis en pastorie Sint-Lenaarts: Aan art. 2 (thans artikel 4) wordt
toegevoegd dat werken moeten kunnen plaatsvinden voor weginfrastructuur in het kader van algemeen nut
mits instemming van de eigenaar.
- Deelplan 4: Domein Steenbakkershuis en pastorie Sint-Lenaarts: Art. 3 (thans artikel4): Het plein behoudt
zijn bestemming als parkgebied.
- Deelplan 4: Domein Steenbakkershuis en pastorie Sint-Lenaarts: Art.4 (thans artikel 5) krijgt een tijdelijk
karakter totdat de zone achter de pastorie ontwikkeld zal worden.
- Deelplan 4: Domein Steenbakkershuis en pastorie Sint-Lenaarts: art. 5 (thans opgenomen in artikel 4)
wordt geschrapt. ln art. 2 (thans artikel 4) wordt bijkomend opgenomen dat een wegenis van algemeen
belang in deze zone aangelegd kan worden, mits toestemming van de eigenaar.
Het dossier werd aangepast overeenkomstig de opmerkingen van de Gecoro.

Motivatie
Dit RUP wordt opgemaakt om voor alle waardevolle domeinen op het grondgebied van de gemeente Brecht
waar momenteel een knelpunt aanwezig is, een visie uit te werken die het behoud van de domeinen op
lange termijn garandeert. ln het kader van het strategisch project rond het bebouwd perifeer landschap werd
een toolkit rond kasteeldomeinen uitgewerkt. Voor de gemeente Brecht behoort enkel Sint-Job-in-'tGoor tot
het bebouwd perifeer landschap. De methodologie uit de toolkit waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen domeinen in het open landschap, domeinen in woongebied en domeinen als relict, wordt hierbij als
uitgangspunt genomen. Op basis van de specifieke kenmerken van de verschillende domeinen, de ligging
van de domeinen, de bestaande toestand van de gebouwen, de ideeën van de eigenaars, ... wordt per
domein een visie over de toekomstmogelijkheden gevormd. Deze visie wordt vertaald naar een RUP zodat
de visie juridisch verankerd wordt en effectief kan gerealiseerd worden.
De voornaamste doelstelling is het behoud van deze sites en hun unieke waarden. Eén van de beste
manieren om het onderhoud en dus behoud van deze sites te garanderen, is door het gebruik van de sites
veilig te stellen. Leegstaande gebouwen vertonen immers sneller tekenen van verval. Uit de bevraging van
de eigenaars, bleek dat de huidige mogelijkheden te beperkend zijn om het onderhoud en beheer van deze
bijzondere domeinen rendabel te houden. Het RUP zal geen uitspraak doen over wie moet instaan voor het
beheer of onderhoud van de gebouwen en het landschap. Daar zijn andere tools en instrumenten voor. Het
is echter het doel van het RUP om het ontwikkelingspotentieel van de domeinen te verruimen.
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Procedure plan-MER-screening en beslissing dienst MER
Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's
door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan met - mogelijk -
aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieueffecten en
eventuele alternatieven in kaart brengen. Op basis van de op dit moment beschikbare informatie kan
worden besloten dat t.g.v. het RUP 'Waardevolle domeinen' er geen aanwijzingen zijn dat aanzienlijke
milieueffecten te verwachten zijn. Het RUP'Waardevolle domeinen', dat voorwerp vormt van dit onderzoek
tot milieueffectenrapportage, valt bijgevolg niet onder de plan-MER-plicht zoals voorzien in het plan- MER-
decreet van 17 10412007.
De dienst MER werd aangeschreven op 3010312017. Het advies werd ontvangen op 7 april 2018 met
dossiernummer SCRPL17123. De screening werd verzonden naar de adviesinstanties op 3010312017
en gerappelleerd op 1010512017. Het dossier werd gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Het dossier werd
opgestuurd naar de dienst MER op 23 oktober 2017. Op 16 november 2017 werd de beslissing van de
dienst MER ontvangen.
De Dienst MER besliste dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en
dat de opmaak van een planMER niet nodig is. De ontheffingsbeslissing kan geraadpleegd worden op de
website van get Departement Leefmilieu en lnfrastructuur, via de MER-databank.
Waterparag raal - conclusie watertoets
De deelplannen bevinden zich tevens in het Maasbekken (deelbekken van de Weerijs).
Er stromen geen waterlopen doorheen de deelplannen 'Domein Sadeleer', 'Steenbakkershuis en Pastorie'
en 'gemeentepark Brecht'. Doorheen de overige deelplannen stromen volgende waterlopen:

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

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

r "parkgebied" (cf. art. 14 KB 2811211972): De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of
zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun
sociale functie kunnen vervullen.

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

. "agrarisch gebied" (cf. art. 5 KB 2811211972): De agrarische gebieden zijn bestemd voor de
landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel
bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten,
benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf
uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond
gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts
opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van
een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand
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van 300 en 100 m geldt evenwel niet in gevalvan uitbreiding van bestaande bedrijven. De
overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van
het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

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

¡ Art.13 Parkzone met historische en/of esthetische waarde
. lndicatieve aanduidingfiets-en voetgangersverbinding

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om het standpunt van de Gecoro te volgen wat betreft de
behandeling van de adviezen en bezwaarschriften, met uitzondering van volgende bepaling:
- Deelplan 2:Via een schrijven van Meester Hilde Vermeiren van 10 september 2018 en per mail
ontvangen op 11 september 2018, optredend voor de eigenaars van Verbrand Hof (deelplan 2), wordt
de gemeente geihformeerd dat de eigenaars niet akkoord kunnen gaan met het advies dat de Gecoro
op 4 juli 2018 uitbracht omtrent de buurtwegen. De Gecoro stelt dat alle buurt- en voetwegen die zijn
opgenomen in de Atlas der Buurtwegen en die niet zijn afgeschaft in principe voor alle gebruikers
vrij toegankelijk moeten zijn, ook deze met een private bedding. Meester Vermeiren verwijst daarmee
ook naar het bezwaarschrift dat eerder werd ingediend in het kader van het openbaar onderzoek.
Bovendien wordt in het schrijven van meester Vermeiren verwezen naar het advies van de Gecoro
waarbij gesteld wordt dat de Gecoro zich niet wenst uit te spreken over wie de buurtweg moet
aanleggen of onderhouden. Meester Vermeiren merkt op dat dit advies van de Gecoro aangeeft dat er
daarom ook niet gesproken kan worden over bestaande buurtwegen, nu een bestaande buurtweg
niet aangelegd zou moeten worden. Op 12 september 2018 wordt het gemeentebestuur door Steven
Van Audekercke, stedenbouwkundige van de provincie Antwerpen en gespecialiseerd in de materie
van de buurtwegen geihformeerd dat recente rechtspraak bepaalt dat voor de vaststelling van het
bestaan van een buurtweg gekeken dient te worden naar het plan van de bestaande juridische
toestand. Het plan van de bestaande juridische toestand van deelplan 2 bevat echter geen
aanduiding van de aanwezigheid van buurtwegen. Overwegende dat de eigenaar van het Verbrand
Hof, bij monde van hun raadsman, laat weten verdere stappen te willen ondernemen indien de
bepalingen omtrent de buurtwegen in deelplan 2 niet worden verwijderd. De afwezigheid van de
buurtwegen op de plannen van de bestaande juridische toestand, nopen de gemeente om af te
wijken van het advies van de Gecoro. Het aanhouden van de opname van buurtwegen in deelplan 2
zou niet getuigen van een deugdelijk bestuur, nu we kunnen inschatten dat de argumenten om het
behoud van de buurtwegen in deelplan 2 te behouden tijdens een juridische procedure niet overeind
kunnen blijven. Aan de gemeenteraad wordt derhalve voorgesteld om alle verwijzingen naar de
buurtwegen in deelplan 2 (zowel in de stedenbouwkundige voorschriften als op het grafisch plan) te
verwijderen. Specifiek gaat dit over artikel 3 in de stedenbouwkundige voorschriften en op het
grafische plan van desbetreffende deelplan.
- Deelplan 4: Domein Steenbakkershuis en Pastorie Sint-Lenaarts: De omvorming van hoofdbestemming
gemeenschapsvoorzieningen naar algemeen woongebied kan niet alleen gebeuren na minimaal na 15
jaar maar ook bii veranderinq van de qebruiker van de pastorie. Vanaf de inwerkingtreding van de
nabestemming wonen, behoort het gebied niet langer tot de categorie gemeenschapsvoorzieningen.
- Deelplan 4: Domein Steenbakkershuis en Pastorie Sint- Lenaarts: Deelzone A is in het ontwerp RUP
voorzien met een openbaar karakter, hoewel deze zones in eigendom zijn van de eigenaar. Er is geen
enkele reden om dit privatieve karakter om te vormen naar een openbaar karakter. Het RUP voorziet
de mogelijkheid om 4 woongelegenheden te realiseren. Deze ruimtes kunnen gebruikt worden voor
de ontwikkeling van tuinzones in functie van deze woonfuncties. Bijgevolg is het daarom ook
aangewezen dat een deel van het parkgebied een privatief karakter behoudt.
Een gepaste toelichting wordt gegeven door schepen D. De Veuster. Deze namiddag werd een aangepast
ontwerpbesluit voor het RUP waardevolle domeinen ter beschikking gesteld, waarbij de voorgestelde
aanpassingen gemarkeerd zijn.
Dit plan werd voorlopig vastgesteld in de zitting van 8 februari 2018, vervolgens werd er een openbaar
onderzoek georganiseerd, waarbij 2 bezwaarschriften en 2 adviezen werden ingediend. De Gecoro heeft de
adviezen en bezwaren behandeld en die zijn opgenomen in het verslag.
Gelet op de onderdelen van de2bezwaren beschreven in artikels 81 l, B1 4, 81V, 81Vl, 81Vll, BlVlll, B2l
stelt de Gecoro voor om aan 2 van de deelplannen een aantal aanpassingen uit te voeren: het gaat dan over
het Verbrand Hof en Domein Steenbakkershuis en Pastorie. Die aanpassingen worden beschreven in de
ontwerpnotulen en zijn verder verduidelijkt in het document dat u deze middag hebt ontvangen. Op het
aangepast grafisch plan voor het Steenbakkershuis en Pastorie wordt met een andere nummering ge werkt
t.o.v. de voorlopige vaststelling.
Aan de raad wordt voorgesteld dat het advies van de Gecoro grosso modo wordt gevolgd, met uitzondering
van het volgende.
1) Het behouden van de buurtwegen in domein 't Verbrand Hof. Voor alle duidelijkheid: dit zijn in
onbruik geraakte buurtwegen, waar het tracé niet meer van bestaat. Het voorstel is om al de verwijzingen
naar deze buurtwegen te verwijderen. De aanleiding hiervan is het schrijven van Meester Vermeiren waarbij
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zij aangeeft dat er niet over een bestaande buurtweg gesproken kan worden. Het advies van de provincie
Antwerpen bij monde van Steven Van Audekercke stelt bovendien dat voor de vaststelling van het bestaan
van een buurtweg dient gekeken te worden naar het plan van de bestaande juridische toestand. Hierop zijn
de buurtwegen niet aangeduid. Deze argumentatie is tot stand gekomen op basis van arrest 189.560 van de
RVS.
2) Dit heeft betrekking op de tuin van De Pastorie die eveneens in eigendom is van de private
eigenaar en er is geen reden is om de tuin om te vormen naar een openbaar domein. Nog wat betreft dit
deelplan wordt voorgesteld om de omvorming van de hoofdbestemming gemeenschapsvoorzieningen naar
algemeen woongebied niet alleen te laten ingaan minimaal na 15 jaar, maar ook bij verandering van de
gebruiker van de pastorie. Wat dan evenwel niet wil zeggen dat het dan strikt gezien wonen moet worden,
vermits de stedenbouwkundige voorschriften in dit geval ook de huidige functies mogelijk maken.
Er wordt verwezen naar een aangepaste versie waarbij wijzigingen in het vet werden gemarkeerd.
Raadslid J. Slegers vraagt wat verduidelijking over de wijziging inzake de buurtwegen.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat de kwestie van de buurtwegen indicatief in het ontwerp stond
opgenomen. Ondertussen is Verbrand Hof verkocht. De nieuwe eigenaar heeft andere ideeën omtrent de
buurtwegen.
Burgemeester L. Aerts meldt dat Meester Vermeiren een belangrijk aanknopingspunt vond in het verslag van
de Gecoro namelijk 'Wij zullen ons niet uitspreken over wie de aanleg van de wegen moet aanleggen en/of
onderhouden,'
Raadslid J. Slegers vraagt of het domein De Eester ook buurtwegen heeft. Schepen D. De Veuster
antwoordt dat dit over een beperkt tracé aan de zijlijn gaat.
Schepen L. Torfs stelt dat hij geen problemen heeft met het Rup Waardevolle Domeinen. Alleen heb ik
problemen met de aangevulde passage in het besluit dat de wijziging van de nabestemming bevat. lk volg
het advies van de gecoro en vraag schrapping van het onderlijnde gedeelte in het besluit. Dit holt immers het
advies van de gecoro uit.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat het standpunt van schepen L. Torfs hem ven¡yondert. Hij heeft de
besprekingen op het college gevolgd en nooit eerder aangehaald een probleem te hebben met deze
clausule. Stel dat Stekelbees het gebouw verlaat en er geen andere gemeenschapsvoorziening wordt
gevonden dan loop je het risico dat het gebouw voor lange tijd leegstaat.
Raadslid E. Peeters stelt dat ze achter de visie om erfgoed te bewaren staan. Voor de gebouwen is er
waarschijnlijk afstemming geweest met de eigenaars. We hopen dat op termijn het dorpsgezicht niet
verdwijnt met de pastorie in Sint-Lenaarts. We stellen ons de vraag of dit dossier rijp is om te beslissen.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat we uiteraard erfgoed willen bewaren. Ook de pastorij en de groene
omgeving en het dorpsgezicht mogen niet verdwijnen. Voor de pastorie blijft ook na realisatie van de
bestemming ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen. Een nieuw advies is voor beperkte wijzigingen niet
nodig.
Raadslid P. Van Assche stelt dat hij overtuigd is van de goede bedoelingen, maar wijzigingen die enkele
uren op voorhand worden doorgegeven en het feit dat er binnen de meerderheid ruzie ontstaat, doet ons
vragen of dit dossier een maand uitgesteld kan worden.
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat de ruzie op naam van de heer Luc Torfs staat. De afspraken werden
gemaakt. Er werd toen Ja' geknikt.
Schepen L. Torfs antwoordt dat hij de zin die werd toegevoegd pas gezien heeft op het ogenblik dat de
notulen werden overgemaakt.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat er tijdens het college telefonisch contact werd genomen met de
voorzitter van de kerkfabriek.
Schepen L. Torfs antwoordt dat hijtijdens dat college niet aanwezig was.
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt of dit per se vandaag behandeld moet worden.
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat het deelplan van het gemeentehuis ook een onderdeel van het RUP
uitmaakt. Het is dus belangrijk dat er vandaag beslist wordt.
Raadslid M. Michiels vraagt of er aanwijzingen zijn dat de kinderopvang zou verdwijnen.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat er geen enkel signaal is dat de kinderopvang zal verdwijnen. Daar ben
ik formeel in. Als het toch zou gebeuren, neemt het bestuur haar verantwoordelijkheid.
Schepen D. De Veuster stelt dat men werkt aan de plannen voor de uitbreiding van de speelzone achter de
pastorij.
Raadslid S. Deckers vraagt waarom de wijziging van de nabestemming zo belangrijk is voor de kerkfabriek.
Tevens vraagt hij of de heer L. Nicolai kan meestemmen als secretaris van de kerkfabriek.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er voor een Rup meegestemd kan worden. Op termijn willen ze
beschikken over inkomsten uit het gebouw. Ze willen op gelijke voet behandeld worden met andere
eigenaars in het RUP.
Raadslid P. Van Assche vraagt of de discussie alleen over de Pastorie gaat.
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat men de rechten van de eigenaars ook tracht te vrijwaren.
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Stemming:
Met 18 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck,
Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolai, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten,
Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana
Vandekeere, Leen Smouts), 11 onthoudingen (Luc Torfs, Joziena Slegers, 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

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'waardevolle domeinen' wordt definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Het
standpunt van de Gecoro wordt gevolgd met uitzondering van volgende bepaling:
- Deelplan 2: Het Verbrand Hof: Alle verwijzingen naar de buurtwegen worden verwijderd uit het
deelplan 2, zowel in de stedenbouwkundige voorschriften als op het grafische plan. Artikel 3 wordt
verwijderd uit de stedenbouwkundige voorschriften en het grafische plan.
- Deelplan 4: Domein Steenbakkershuis en Pastorie SintLenaarts: De omvorming van hoofdbestemming
gemeenschapsvoorzieningen naar algemeen woongebied kan niet alleen gebeuren na minimaal na 15
jaar maar ook bii veranderinq van de qebruiker van de pastorie. Vanaf de inwerkingtreding van de
nabestemming wonen, behoort het gebied niet langer tot de categorie gemeenschapsvoorzieningen.
- Deelplan 4: Domein Steenbakkershuis en Pastorie Sint- Lenaarts: ln artikel 4.1 krijgt deelzone A een
privatief karakter in plaats van een openbaar karakter.

Artikel2
Het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt per beveiligde zending overgemaakt aan de
Deputatie aan Ruimte Vlaanderen - Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal.

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en het studiebureau
Antea.

Raadslid D. De Bruyn en schepen W. Van Puymbroeck verlaten de zitting.

4. OMW2018/4 - Goedkeuring grondoverdracht - Omgevingsvergunning voor verkavelen van
gronden Dwarsdreef

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

Dennis De bruyn, Gemeenteraadslid

Juridisch kader
De codex ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten.
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
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 april2O14 betreffende de omgevingsvergunning.
Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april2014
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen.
Het decreet Grond- en Pandenbeleid door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 maart 2009 is van
toepassing.
Het decreet van 1B juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14l1 112003) is van toepassing.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-
screening.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de
adviesprocedure bij de watertoets.
Het decreet van '15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende
uitvoeringsbeslu iten.
Het decreet van 12juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet);
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet).
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Historiek
De heer Bart Verhoeven met als contactadres Maxburgdreef 57 te 2990 Wuustwezel en de heer Jozef
Theuns wonende te Dwarsdree'f 27 le 2960 Brecht vragen een omgevingsvergunning voor het verkavelen
van gronden voor 1 kavel voor open bebouwing in Dwarsdreef 27 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie
M 27 W3.
De aanvraag betreft een verkaveling voor 1 kavel voor open bebouwing.

Motivatie
De aanvraag betreft een nieuwe verkaveling waarbij een lot wordt afgesplitst van een perceel met een
bestaande vrijstaande bebouwing. De bestaande woning bevindt zich op lot 1. Het onbebouwde perceel dat
wordt afgesplitst betreft lot 2. Vooraan lot 1 ligt er nog een stuk grond van 48 m2 grenzend aan de
Dwarsdreef gelegen in het wegentracé volgens het BPA Recreatief Woongebied. Het is voorzien dat deze
oppervlakten kosteloos en zonder kosten overgedragen worden aan de gemeente;
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad alvorens een beslissing genomen kan worden over de
verkavel ingsaanvraag;
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 de grondafstand van de zone gelegen in openbare wegenis langsheen de
Dwarsdreef van 4Bm2 -kosteloos en zonder kosten -, zoals aangeduid op het plan gevoegd bij de aanvraag
van landmeter Bart Verhoeven, Maxburgdreef 57 te 2990 Wuustwezel van 2 juni 2018 betreffende een
aanvraag voor omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 1 kavel voor open bebouwing in
Dwarsdreef 27 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 27 W3.
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een omgevingsvergunning wordt verleend.

Artikel2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken

Schepen W. Van Puymbroeck en raadslid D. De Bruyn nemen terug deel aan de zitting.

5. SV2015/323 - Goedkeuring grondoverdracht trage wegverbinding Eikenlei - Lochtenbergplein

Juridisch kader
De codex ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten.
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
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 april2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april2014
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen.
Het decreet Grond- en Pandenbeleid door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 maart 2009 is van
toepassing.
Het decreet van 1B juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 1411112003) is van toepassing.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-
screening.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende
U itvoeringsbeslu iten.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere
regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.
Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten.
Het decreet van 12juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet);
Het decreet van21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet).
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Historiek
dhr. Steven Van Nederkassel namens BOUWCENTRALE BOUWONDERNEMING, wonende te Paalstraat
149 te 2900 Schoten heeft op 2 mei2016 een stedenbouwkundige vergunning bekomen voor bouwen het
van 10 appartementen en kappen van bomen in Eikenlei64B-C-D te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie
A 1 T26.
ln deze vergunning werd als voorwaarde opgenomen dat de zone voor de voet / fietsweg met een breedte
van 2m, over de volledige lengte van het perceel, kosteloos en zonder kosten voor overdracht wordt
aangeboden aan de gemeente.

Motivatie
Het voet- en fietspad met een breedte van 2m en een oppervlakte van 1 17,38m2, betreft een frequent
gebruikte verbinding van de bewoners van de achterliggende woonwijk naar de Eikenleitoe. ln de
afgeleverde stedenbouwkundige vergunning SV 2015/323 is voorzien dat de oppervlakte gelegen in deze
trage wegverbinding kosteloos en zonder kosten overgedragen wordt aan de gemeente. Notaris Tristan
Sebrechts , Churchilllaan 122 te Schoten, heeft hiervoor een ontwerpakte met bijhorend plan opgemaakt.
Deze documenten worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad alvorens een beslissing genomen kan worden over de
verkavel ingsaanvraag;
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
Artikell
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand, kosteloos en zonder kosten, van de zone gelegen in de
trage wegverbinding tussen de Eikenleien het Lochtenbergplein van 117,38m2 zoals aangeduid op het plan
gevoegd bij het dossier van landmeter Bruno Van Dessel, Veldkant 10 te Kontich van 23 maart 201B en
omschreven in de bijhorende akte, gelegen Eikenlei 648-C-D te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1

T26.
Artikel2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en aan notaris Tristan
Sebrechts, Churchilllaan 122in 2900 Schoten.

Schepen P. Schrijvers verlaat de zitting.

lnterne Zaken
6. Eedaflegging Joni Terreur - financieel directeur

Juridisch kader
Gemeentedecreet 15.07.2005, artikel 76 en volgende
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 november 2017 over de aanpassing rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel

Historiek
Door de gemeenteraad werd op 14 juni 2018 de aanstelling van Joni Terreur als financieel directeur
goedgekeurd.
Mevrouw Joni Terreur zal haar ambt opnemen vanaf 1 oktober 2018.

Motivatie
Volgens artikel 77 van het gemeentedecreet moet de financieel directeur tijdens een openbare vergadering
van de gemeenteraad de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter: " lk zweer de verplichtingen
van mijn ambt trouw na te komen"
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts.

Besluit
Artikel 1

Mevrouw Joni Terreur legt de eed voor de gemeenteraad af in handen van de voorzitter: 'lk zweer de
verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.'

Artikel 2
Afschrift wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en Joni Terreur
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Schepen P. Schrijvers neemt terug deel aan de zitting

7. Goedkeuring bijzondere aanwervingsvoorwaarden voor de functie van Expert Erfgoed (A1a-
A3a)

Juridisch kader
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23.11.2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit
van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositieregeling van de secretaris
en ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en bijhorend verslag.
Het decreet van 29.06.2012 (BS 08.08.2012) tot wijziging van het gemeentedecreet
De goedgekeurde rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Brecht.

Advies
Via schriftelijk protocol hebben vakbonden zich akkoord verklaard met deze wijziging.

Motivatie
lngevolge uitdiensttreding van Kim Decombes, erfgoedconsulente (A1a-A3a) dient het gemeentebestuur
over te gaan tot een invulling van deze functie. Hiertoe dienen aanwervingsvoon¡,¡aarden worden
ingeschreven in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts.
Raadslid P. Van Assche meldt dat er in artikel 1b er geen bevorderingsprocedure wordt voorzien. Dit is
misschien in de toekomst een probleem.
Burgemeester-voorzitter L, Aerts stelt dat ook de archivaris op deze manier werd aangeworven.
Algemeen directeur A. Marnef zegt hierbij ook nog dat interne mensen met het juiste diploma via aanwerving
kunnen meedoen aan een examen. Ook vakbonden hebben geen bezwaar geuit over de weg die wij hier
volgen.
Raadslid E. Peeters vraagt of de reden is dat wij een expert nodig hebben of dit intergemeentelijk kan
geregeld worden,
Burgemeester L. Aerts repliceert dat wij inderdaad een erfgoedgemeente zijn waarbij een erfgoedexpert
advies geeft over dossiers rond archeologie en erfgoed in het kader van erfgoeddossiers. Wij hebben zelf
heel wat erfgoeddossiers die heelwat tijd vragen. Wij begeleiden ook veel externe partners zoals de
kerkfabriek. Daar is expertise voor nodig. Niet alleen voor de infrastructuuruverken, maar ook voor de
subsidies en ook de rol die van de persoon verwacht wordt als regierol in het Kempuseum.

Stemmins:
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck,
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo NicolaÏ, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche,
Maria Vochten, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog,
Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 10 onthoudingen (Joziena Slegers, 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

Bijlage lV van de rechtspositieregeling houdende de specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
worden aangevuld met volgende aanwervingsvoorwaarden voor de functie van expert erfgoed (A1a-A3a):
a) via aanwervinq:
1) houder zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A - studierichting
geschiedenis, erfgoed of archeologie:

a. masterdiploma's die uitgereikt zijn door:
- de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, of

de bijwet of bijdecreet daarmee gelijkgestelde instellingen;
- een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende

instellingen voor hoger onderwijs;
- een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie;

b. diploma's of getuigschriften van masteropleidingen of master-na-masteropleidingen, erkend en
geaccrediteerd door de Nederlands- Vlaamse

accred itatieorganisatie (NVAO);
c. diploma's van doctor; (of houder zijn van de diploma's opgenomen in overgangsmaatregel

toegevoegd in bijlage van de goedgekeurde rechtspositieregeling);
2) Slagen in een selectieprocedure
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b) geen bevordering wordt voorzien

Artikel2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst.

8. Aanvullend reglement - Mollenweg - gewichtsbeperking 5 ton

Juridisch kader
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 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 I december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 1 1 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Historiek
Er wordt gemeld door bewoners dat zwaar verkeer dikwijls een sluipweg neemt langs de Mollenweg.
Regelmatig rijden voertuigen vast in de bermen.
Vanaf 1 februari 2018 gedurende 6 maanden werd door middel van een tijdelijk politiereglement een
toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5 ton,
uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen, ingevoerd in de Mollenweg te Sint-Lenaarts.

Motivatie
Door het z\ taat verkeer worden de bermen kapot gereden omdat deze weg te smal is. Een
tonnagebeperking kan dit probleem oplossen omdat vrachtwagens langs een kortere weg naar de
gewestweg gestuurd kunnen worden.
Bijwijze van proefopstelling werd een tijdelijk politiereglement uitgevaardigd om aan de maximum van
situaties tegemoet te komen en dit gedurende enkele maanden te testen waarna op het eind van de
proefperiode de maatregel geëvalueerd wordt.
De maatregelwerd geëvalueerd door de verkeersraad van Brecht op datum van 31 mei201B waarbijde
opmerking gegeven werd dat er een periode werken uitgevoerd werden in de Bevrijdingsstraat zodat
vrachtwagens door de smalle straten reden. Het zijn echter ook vrachtwagens die laden en lossen in
bedrijven in het verlengde van de Mollenweg op grondgebied Rijkevorsel.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs. Er werd ons
gemeld dat de Mollenweg in Sint-Lenaarts, tussen Leeuwerk en Grensstraat, regelmatig als sluipweg door
zwaat vrachtverkeer werd gebru ikt.
De Mollenweg is te smal voor a¡taat verkeer waardoor de bermen worden kapot gereden en vrachtwagens
er zich soms vast reden.
Het vrachtverkeer rijdt best langs gewestweg N131, Bevrijdingsstraat / Sint-Lenaartsesteenweg, en de
Grensstraat. Dit kan alleen maar afgedwongen worden door in de Mollenweg een tonnagebeperking van 5
ton in te voeren. De tonnagebeperking geldt uiteraard niet voor laden en lossen én landbouwvoertuigen die
in de Mollenweg zelf moeten zijn.
ln februari van dit jaar werd bij wijze van proef een tijdelijk politiereglement uitgevaardigd. Dit werd als
positief ervaren en ook door de verkeersraad van Brecht gunstig geëvalueerd.
Om deze maatregel te bestendigen wordt het aanvullend reglement om een gewichtsbeperking van 5 ton in
de Mollenweg op te leggen, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Om dit aanvullend reglement op het wegverkeer kenbaar te maken, wordt de nodige signalisatie
aangebracht.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

Een toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5
ton, uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen, wordt ingevoerd in de Mollenweg te Sint-
Lenaarts.
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Artikel 2
De tonnagebeperking wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van de
verkeersborden C21 met vermelding '5 ton' (verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de
massa in beladen toestand hoger is dan 5 ton) met onderbord "uitgezonderd laden en lossen en
landbouwvoertuigen" op volgende plaatsen:
- Kruispunt Mollenweg - Leeuwerk
- Kruispunt Mollenweg - Grensstraat

Artikel 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert ll-laan
20, bus 2, te 1000 Brussel.

9. Verkoop perceel distributiecabine Venusstraat 22 aan lveka

Juridisch kader
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Historiek
Op 12 november 2013 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met het voorstel van
Eandis d.d. 30.10.2013 om de elektriciteitscabine ter hoogte van het politiekantoor in de Venusstraat te
plaatsen naast het politiekantoor ter vervanging van de bestaande gemeentelijke elektriciteitscabine in de
kelder van het politiekantoorgebouw.

Motivatie
Het college van burgemeester en schepenen ging d.d.12 november 2013 akkoord met het voorstel van
lveka om de grond met een oppervlakte van 25,62 m2 voor een symbolische euro over te dragen aan lveka.
De cabine werd volledig op kosten van lveka verplaatst ter vervanging van de bestaande gemeentelijke
elektriciteitscabine in het politiegebouw.
Op 31 mei201B werd een schattingsverslag bekomen van meetkundig schatter l. Van Den Bergh bij lgean,
waarin het goed, kadastraal gekend onder Brecht, 3e afdeling, C 695 y2ldeel, namelijk 29,93 m2 geschat
wordt aan 240 €lm2 of 7.183,20 euro of afgerond 7.200 euro.
Door notaris De Sadeleer werd een ontwerpakte opgemaakt voor de verkoop van het bovenstaand perceel
voor een symbolische euro.
Tijdens de gemeenteraad wordt een passende toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel I
De gemeenteraad verleent goedkeuring om het deel van het perceel gekend onder 3e afdeling, C695
y2ldeel met een oppervlakte van 29,93 m2 te verkopen aan IVEKA voor de plaatsing van een
elektriciteitscabine voor een bedrag van 1 euro samen met de kosten lastens de koper.

Artikel 2
Burgemeester L. Aerts en algemeen directeur A. Marnef worden gemachtigd de akte van verkoop te
ondertekenen voor notaris De Sadeleer die de akte zal verlijden.

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de waarnemend financieel
directeur.

10. Verkoop perceel distributiecabine Dorpsstraat / Houtstraat aan lveka

Juridisch kader
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Historiek
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 28 april 2014 de verkoop van een perceelgrond in
de Houtstraat / Dorpsstraat voor een elektriciteitscabine goed.
Deze cabine was nodig om te kunnen voorzien in voldoende elektriciteit voor de omgeving (o.a. jeugdhuis
van Sint-Lenaarts).
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Motivatie
Een schattingsverslag werd opgemaakt door meetkundig schatter l. Van Den Bergh bij lgean d.d, 31 mei
2018 voor het perceel kadastraal gekend onder 4e afdeling, D 122lDldl met een oppervlakte van 25,62 m2

voor 24 euro/m" of in totaal 614,88 euro.

Een passende toelichting wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel I
De gemeenteraad verleent goedkeuring om het deel van het perceel gekend onder 4e afdeling, D 122lDldl
met een oppervlakte van 25,62 m2 te verkopen aan IVEKA voor de plaatsing van een elektriciteitscabine
voor een bedrag van 615 euro samen met de kosten lastens de koper.

Artikel2
Burgemeester L. Aerts en algemeen directeur A. Marnef worden gemachtigd de akte van verkoop te
ondertekenen voor notaris De Sadeleer die de akte zal verlijden.

Artikel3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de waarnemend financieel
directeur.

11. Verkoop perceel distributiecabine Henxbroeck aan lveka

Juridisch kader
Artikel43 van het gemeentedecreet

Historiek
Het college van burgemeester en schepenen ging d.d. 30 augustus 2010 akkoord met het voorstelvan lveka
om de grond met een oppervlakte van 27,5 m2 te verkopen aan lveka voor de plaatsing van een
elektriciteitscabine.

Motivatie
Het college van burgemeester en schepenen ging d.d. 30 augustus 2010 akkoord met het voorstel van lveka
om de grond met een oppervlakte van 27,5 m2 te verkopen aan lveka.
Op 31 mei 2018 werd een schattingsverslag bekomen van meetkundig schatter l. Van Den Bergh bij lgean,
waarin het goed, kadastraal gekend onder Brecht, 4e afdeling, B zonder nummer, naast nr 67 e, namelijk
27,50 m2 geschat wordt aan 7 eurol m2 of 192,5 euro in totaal.
Een passende toelichting wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts.

Stemminq
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring om het deel van het perceel gekend onder 4e afdeling, B zonder
nummer naast nr. 67 e met een oppervlakte van 27,50 m2 te verkopen aan IVEKA voor de plaatsing van een
elektriciteitscabine voor een bedrag van 192,5 euro samen met de kosten lastens de koper.

Artikel2
Burgemeester L. Aerts en algemeen directeur A. Marnef worden gemachtigd de akte van verkoop te
ondertekenen voor notaris De Sadeleer die de akte zal verlijden.

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de waarnemend financieel
directeur.

12. DienstenovereenkomstOntmoetingscentrum Sint-Lenaarts

Juridisch kader
Gemeentedecreet, 15 juli 2005
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Historiek
Beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 6 augustus 2018
Reeds enige maanden wordt gebouwd aan het ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts.

Motivatie
Er werd een passende dienstenovereenkomst opgesteld voor de uitbating van het centrum in Sint-Lenaarts
in overleg met VAT House.
Op 22 maart verstuurde de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (vaak ook rulingdienst) de
beslissing over het nieuw ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts. De dienst ging akkoord met BTW-heffing over
de uitbatingovereenkomst die Brecht gaat afsluiten met de toekomstige uitbater.
ln de ontwerpovereenkomst wordt uitgegaan van een actieve terbeschikkingstelling van de infrastructuur. De
gemeente Brecht zal bijgevolg een aantal diensten leveren aan de uitbater zodat deze de cafetaria in
optimale omstandigheden kan uitbaten. De uitbater zalbijafwezigheid van een zaalwachter de
onthaalfunctie voor de gebruikers van de vergaderzalen en multifunctionele zaal waarnemen. De uitbater zal
tegen vergoeding de drank die de gebruikers van de zalen hebben afgenomen, tellen en de administratie
voeren. Tevens zal hij helpen bij het opstellen en verzenden van de facturen.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen K. Kenis. ln artikel twee zal
de tekst aangepast worden in het voeren van de procedure.
Raadslid J. Slegers stelt dat de eerste parameter gaat over een percentage van de omzet. Bij de toewijzing
zal gekeken worden naar wat hij biedt.
Schepen K. Kenis stelt dat de tweede parameter gaat over het uurtarief dat de uitbater zal aanrekenen voor
diensten die hijzal leveren. Onder andere op basis daarvan worden punten toegekend . Er moet een
businessplan zijn, bewijzen van horecaervaring en een jury die de klantvriendelijkheid zal afwegen.
Raadslid J. Slegers stelt dat dit een goed uitgangspunt is.
Raadslid E. Peeters vraagt of dit de enige mogelijkheid is voor de rulingdienst. Er is toch weinig vrijheid voor
de uitbater. Hij moet veel betalen. ls er hier ook een onderzoek gebeurd zoals voor de sporthal?
Schepen K. Kenis antwoordt dat hij de visie niet deelt omtrent de beperkte vrijheid. Er is veel meer zekerheid
op het vlak van inkomen.
Raadslid E. Peeters antwoordt dat ze echt hoopt dat er iemand gevonden wordt.
Raadslid J. Slegers antwoordt dat daar het businessplan toch voor dient.
Raadslid S. Deckers stelt dat men praat over een percentage van de omzet met een minimum van 1 000
euro. Als hij goed werk verricht, zal hij in zijn eigen voeten schieten. Dit werkt misbruik in de hand. Kan er
naast een minimum van 1 000 euro ook een maximum voorzien worden?
Schepen K. Kenis stelt dat als hij meer omzet heeft, dan verdient hij ook meer.
Raadslid S. Deckers stelt dat hij dan ook in een hogere belastingsschijf terecht komt.
Schepen K. Kenis antwoordt dat wij in een goede positie zitten om controle uit te voeren.
Raadslid S. Deckers stelt dat dit klopt, maar het uitgangspunt is verkeerd. Werken met een maximum bedrag
geeft meer mogelijkheden met het businessplan. Op welke criteria werd het minimum bepaald?
Schepen K. Kenis antwoordt dat dit op basis van de kosten is.
Raadslid S. Deckers stelt dat dan ook een maximum bedrag bepaald kan worden.
Raadslid E. Peeters vraagt of de rulingcommissie toelaat dat je als gemeente winst maakt.
Schepen K. Kenis vraagt wanneer er winst is als er geïnvesteerd wordt in het gebouw?
Schepen S. Deckers antwoordt dat zij dit geen goede overeenkomst vinden. De doelstelling moet toch zijn
dat iemand hard kan werken en weet waarom hijwerkt.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat het altijd een percentage van de gerealiseerde omzet blijft. Stel dat2%
gegeven wordt met een omzet 10 000 euro. Dat is slecht, maar als dat 60 000 euro wordt, wordt het netto
resultaat toch ook beter. Het is toch logisch dat er bijwinst een deel terugvloeit naar diegene die de
investeringen doet.
Raadslid P. Van Assche vraagt of we het principe van het maximumbedrag ook als parameter kunnen
inschrijven.
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat hij daar muziek in ziet. De tweede zin van artikel 2 wordt aangepast
'Met een maximum van .....' in de overeenkomst.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de dienstenovereenkomst voor de uitbating van het Centrum in Sint-
Lenaarts.

14



Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een procedure te voeren ten einde tot
toewijzing van de overeenkomst te gaan.

13. Opdrachtdocument Renovatie en uitbreiding gemeentehuis - Gemeentepark I - Brecht

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein: Algemeen Bestuur
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor Brecht, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich
voortdurend inzetten om de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen.
Actieplan:We onderhouden en kopen ons materiaal voor gebouwen, voertuigen en machines structureel
aan.
Actie: Gebouwen

Juridisch kader
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het decreet van 26 maart2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248lol en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, S I , l' f (limiet van €
750.000,00 excl. btw niet bereikt).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
Het koninklijk besluit van 18 april2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.

Historiek
Door de gemeenteraad werd d.d. I maart 2018 goedkeuring verleend aan de selectieleidraad voor de
publiek private samenwerking voor de renovatie en de uitbreiding van het gemeentehuis in Brecht.

Motivatie
ln het kader van de renovatie en de uitbreiding van het gemeentehuis werd een opdrachtdocument
opgesteld.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6.859.504,13 excl. btw of € 8.300.000,00 incl, 21o/obtw.
Voor de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis werd een budget voorzien van 7,8 miljoen euro (incl.
BTW). Voor de vernieuwing van de inkom aan het gemeenschapscentrum werd 500.000 euro (inclusief
BTW) voorzien. Het gemeentehuis moet in de toekomst voldoen aan verschillende noden namelijk de
opdeling FronVonthaal/ back office, aantal spreekruimtes/vergaderzalen, renovatie en uitbreiding huidig
gemeentehuis omwille van plaatsgebrek en duurzame eisen, modulair systeem dat altijd aan de noden
aangepast kan worden, digitaal tijdperk, optimaal te benutten parking, meer aansluiting op site
gemeenschapscentrum.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. Op de
gemeenteraad van 8 maart 2018 werd de selectieleidraad, zijnde de eerste fase van dit project,
goedgekeurd voor de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis. Vandaag wordt de goedkeuring
gevraagd voor het opdrachtdocument, de tweede fase. Het opdrachtdocument geeft toelichting bijde
overheidsopdracht voor het ontwerp en de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis in Brecht, de
opdrachtomschrijving en de gunningsprocedure voor de toewijzing van de opdracht. ln deze tweede fase
van de gunningsprocedure worden dus de door de Opdrachtgever (gemeentebestuur) geslecteerde
Gegadigden verzocht een offerte in te dienen. De opdrachtnemer aan wie deze opdracht zal worden
toegewezen staat in voor de volledige coördinatie alsook de volledige administratieve opvolging en
behandeling van het ontwerp- en bouwproces. De volledige aard van de opdracht bestaat er in het
gemeentehuis te renoveren en uit te breiden, heraanleg van de parking en het vernieuwen van de inkom van
het gemeenschapscentrum Jan vander Noot. Als verplichte optie wordt aan de gegadigden gevraagd een
ontwerp en prijs te geven voor een ondergrondse parking.
De opdracht zal gegund worden via mededingingsprocedure met onderhandeling aan de geslecteerde
inschrijver die vanuit het oogpunt van de aanbesteder de economisch voordeligste is, rekening houdende
met de gunningscriteria van het opdrachtdocument, zijnde prijs 30 punten, Technische kwaliteit 15 punten,
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Architecturale kwaliteit van het ontwerp 40 punten en de uitvoeringstermijn 15 punten. De uiterste datum
voor ontvangst van de offertes is 18 januar¡ 2019 om 10u.
Collega's die het dossier hebben doorgenomen zullen ongetwijfeld gemerkt hebben dat er vooraf aan dit
opdrachtdocument enorm veelwerk is verricht door onze dienst lnterne zaken, de Algemeen directeur ,

afgevaardigden van de verschillende diensten en Freestone. Door middelvan een programma van eisen
moet duidelijk zijn voor de opdrachtnemer wat precies van deze opdracht verwacht wordt. Hoe alle diensten
op de meest efficiënte manier kunnen werken als ook op de meest efficiënte wijze de burgers van dienst
kunnen zijn. ln het programma van eisen werd met behulp van vlekkenplans voor elke dienst of beter voor
elke cluster bekeken wat de huidige en de maximale capaciteit van medewerkers in de toekomst kan of zal
zijn om te bepalen welke geschatte oppervlakte zij als werkvloer moeten hebben. Welke interactie er nodig
is met andere diensten/afdelingen en wat voor type werkplek hiervoor het meeste is aangewezen. ln het
document vindt u dan ook alle types van werkplekken alsook vergader- en overlegzones, raadzaal, loketten,
en noem maar op.....
Verder worden ook de zogenoemde faciliteiten / support ruimtes voorzien zoals de archiefkasten, EHBO
lokaal, Eetruimte, Keuken, Lockers, Bergruimtes, sanitair, coffee corners, print- en kopieerruimte, Plotter
lokaal, Serverlokaal, Patchlokaal, Technische ruimtes, ....
Ook worden in het document de functionele eisen voorgesteld zoals de technische vereisten, duurzaamheid,
Hemelwaterverordening, Branddetectie, inbraakdetectie, toegangscontrole, wifi, ....
ln dit verhaal hebben we niet enkel oog voor de reguliere economie maar evenzeer ook voor de sociale
economie met een actieplan sociale impact. ln het kader van deze overheidsopdracht heeft de gemeente
Brecht een keuzelijst ontwikkeld om haar leveranciers te stimuleren om positieve acties te ondernemen met
het oog op het creëren van kansen op duurzaam werk voor kansengroepen en/of met oog op samenwerking
met een sociale leverancier. Tijdens de uitvoering van deze overheidsopdracht moet de aannemer of
projectontwikkelaar een (aantal) acties uitvoeren. Daarvoor kan hij kiezen uit deze keuzelijst. Aan elke actie
heeft de gemeente Brecht een score gegeven, in functie van de bijdrage aan de gewenste sociale
impact. De gemeente Brecht laat zich voor de opvolging van het actieplan sociale impact bijstaan door
Selab, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in de Noordrand van
Antwerpen. Deze gemeenten verbinden zich om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op
sociale economie. Selab, wat staat voor sociaal economisch labo, neemt de regierol op om sociale
economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Selab zal samen met een
vertegenwoordiger van de gemeente Brecht aanspreekpunt zijn voor de projectontwikkelaar/aannemer en
zal er om de 2 maanden een overleg georganiseerd worden om het actieplan sociale impact te bespreken
en op te volgen.
Tot slot nog kort de af te leggen weg in dit dossier:
- De offertes moeten worden ingediend op vrijdag 1B januari 201 B om 10u.
- Eind februari2019 worden de gegadigden uitgenodigd om hun offerte mondeling toe te lichten.
- Na de indiening van de offerte zullen schriftelijke vragen worden gesteld.
- De voorkeursbieder zal worden aangeduid eind april 2019.
- De onderhandelingen met de voorkeursbieder zullen begin mei 2019 van start gaan.
- Gunning september 2019.
- Aanvraag vergunningen najaar 20'19.
- De werf opstarten wordt voorzien in het voorjaar 2020.
Raadslid E. Peeters stelt dat dit een stevig programma van eisen is. We kunnen daar als gemeenteraad
moeilijk over oordelen. We vinden dat burgers en gemeenteraadsleden op voorhand bevraagd hadden
moeten worden. We zullen ons onthouden.
Raadslid P. Van Assche stelt dat eind februari2019 een toelichtingzal gebeuren door de gegadigden.
Mogen gemeenteraadsleden hier ook aan deelnemen?
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit door het volgend bestuur behandeld moet worden, maar volgens mij
moet dit kunnen.
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat dit prima is voor het sociaal actieplan. Met betrekking tot de
gunningscriteria vragen we ons echter af waarom er zoveel gewicht wordt toegekend aan de architecturale
kwaliteit.
Burgemeester L. Aerts stelt dat deze vraag hem verwondert. Onze inwoners zouden het ons niet vergeven
als we een mooie locatie geen mooi gebouw zouden geven.
Raadslid P. Van Assche stelt dat functionele kwaliteit toch minstens evenveel punten moet hebben.
Schepen P. Schrijvers repliceert dat architecturale kwaliteit niet alleen het zicht is, maar bijvoorbeeld ook de
indeling. Als je het zo bekijkt, is 40 punten wel te verantwoorden.

De zitting wordt tijdelijk geschorst.

Burgemeester L. Aerts stelt dat hij de standpunten niet begrijpt. We kunnen dit ten aanzien van het
personeel niet maken.
Raadslid P. Van Assche repliceert dat de burgers geen inspraak kregen.
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Schepen P. Schrijvers antwoordt dat ons personeel het beste in hun expertise beoordeling kan geven wat de
burger nodig heeft. Dit gaat trouwens over een onderhandelingsprocedure.
Burgemeester L. Aerts stelt dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de grote beleidslijnen. Hier is
door het personeel hard aan gewerkt.

Stemminq:
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck,
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolai, Maria Vochten, Martine Bresseleers, Karen Van
Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 12
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, 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

Het opdrachtdocument voor de renovatie en de uitbreiding van het gemeentehuis", wordt goedgekeurd. De
raming bedraagt € 6.859.504,13 excl. btw of € 8.300.000,00 incl. 21% btw.

Artikel2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst interne zaken

Financiën

14. Jaarrekening OGMW Brecht 2017

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

Juridisch kader
Het gemeentedecreet d.d. 1 5.07.2005
Het OCMW-decreet, artikel 174 S 2

Historiek
De gemeenteraad keurde in zitting van 8.12.2016 het meerjarenplan 2014-2022 en het budget 2017 van het
ocmw goed.

Advies
Door de OCMW-raad werd de rekening voor 2017 van het OCMW d.d. 19.06.2018 vastgesteld.

Motivatie
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de voorzitster van het OCMW,
A. Van Dyck.

Besluit
Artikel 1

Door de gemeenteraad wordt kennis genomen van de vastgestelde rekening van het OCMW voor het
dienstjaar 2017.

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW en het agentschap binnenlands bestuur

15. Wijziging schema M1 - Het financiële doelstellingenplan (2014-20231- Wijziging schema M2 -
De staat van het financiële evenwicht (2014-2023) - Financiële toestand bij budgetwijziging

Juridisch kader
Gemeentedecreet d.d. 1 5.07 .2017
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 juni 2018 - Wijziging van het meerjarenplan 2014-2023
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Historiek
Het agentschap binnenlands bestuur, afdeling financiën, stuurde op 5 juli 2018 een opmerking over het
meerjarenplan 2014-2023 en wenst dat de tabellen M1 - M2 en Financiële toestand opnieuw ter goedkeuring
zou voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Motivatie
Door het agentschap binnenlands bestuur, afdeling financiën werden opmerkingen gemaakt over de
aanpassing van het meerjarenplan2014-2023 bijde budgetwijziging (f ) 2018. De schema's M1 en M2 over
het financiêle doelstellingenplan moesten lopen van 2014 tot2023. De schema's, voorgelegd aan de
gemeenteraad, liepen echter van 2018 tot en met 2023. De informatie met betrekking tot de financiële
toestand bij budgetwijziging zat reeds vervat in de beschikbare informatie dd 1410612018 maar moet, op
vraag van binnenlands bestuur, nogmaals afzonderlijk worden toegevoegd,
Er werden reeds aangepaste versies M1 en M2 en Financiële toestand bij BW als verbeterde inzending
doorgestuurd aan het agentschap binnenlands bestuur, maar deze schema's moeten ook ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
ln bijlage worden derhalve 3 schema's bijgevoegd die ter aanvulling moeten worden toegevoegd aan de
bestaande bundel dd 1410612018,
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts.

Stemming:
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck,
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 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 het aangepaste schema M1 - Financiële doelstellingenplan, aan het
aangepaste schema M2 - De staat van het financiële evenwicht en de Financiële toestand bij
budgetwijziging.

Artikel2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst financiën en het agentschap binnenlands
bestuur, afdeling financiën.

Vriie Tiid
16. Goedkeuring Jaarverslag - financieel verslag - ILV Sportregio Antwerpse Kempen 2017

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein :Cu ltuurA/rije Tijd
Beleidsdoelstelling:Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod voor
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd.
Bud getsl eutel : 20 1 51 6497 027 l7l0740 toelage regio kansen groepen/S port

Juridisch kader
De overeenkomst tussen de gemeente Brecht, de provincie en andere gemeenten voor de ILV Sportregio
Antwerpse Kempen goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 mei 2007 gewijzigd op 15 januari 2015,
Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Het gemeentedecreet.

Historiek
Hoofdstuk 6 (art. 1a) van de overeenkomst tussen de ILV sportregio Antwerpse Kempen en het
gemeentebestuur bepaalt dat elke deelnemende gemeente verplicht is zijn gemeenteraad te informeren over
de werking van de lLV.

Motivatie
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. ln de
overeenkomst tussen de ILV Antwerpse Kempen en het gemeentebestuur wordt in hoofdstuk 6 artikel 14
bepaald dat er samen met de rekening een jaarverslag ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Dit
document werd op 25 april reeds goedgekeurd door de algemene vergadering van de sportregio. Voor onze
sportregio was 2017 een goed jaar met heel wat interesse voor de meeste activiteiten. U hebt daaromtrent
meer kunnen vernemen in het jaarverslag. De resultatenrekening 2017 sluit af op een positief saldo van
5957,76€.
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Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening en werkingsverslag 2017 van Sportregio Antwerpse
Kempen.

Artikel2
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de sportdienst

17. RetributiereglementgebruikturnzaalMariaMiddelares

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein: 7 Cultuur en Vrije Tijd
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd.
Actieplan: De gemeente stelt goede en aangepaste infrastructuur ter beschikking zodat Brechtenaren elkaar
kunnen ontmoeten.
Actie: De gemeente zorgt voor goede en aangepaste sportinfrastructuur voor zijn inwoners en
sportverenigingen.

Juridisch kader
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald art. 43 S 2, 15 - het vaststellen
van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de
voorwaarden ervan

Motivatie
Er werd een huurovereenkomst afgesloten met het schoolbestuur van Maria Middelares voor het gebruik van
de turnzaal, kleedzalen en ....
Rekening houdende met de financiële toestand van de gemeente stelt het college van burgemeester en
schepenen een retributiereglement voor het gebruik van de turnzaal voor.
Er wordt een differentiatie gemaakt tussen de toegangsprijs voor erkende en niet-erkende Brechtse
verenigingen. Deze differentiatie is gebaseerd op het feit dat het bestuur de Brechtse sportclubs die
kwalitatief werk leveren en die gevestigd zijn op het grondgebied van Brecht wenst te ondersteunen. Tevens
zijn er doelgroepenkortingen voorzien voor sportactiviteiten voor senioren, personen met een handicap en
jeugdtrainingen ter stimulering van de sport bij deze doelgroepen.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. Er worden
nog twee aanpassingen voorgesteld aan de tekst namelijk de schrapping van de tekst voor de parking in
artikel 6 en toevoeging van de bepaling ' lndien het een extreme vervuiling betreft waarbij,....'
Raadslid P. Van Assche stelt dat het systeem van de doelgroepenkorting prima is. Waarom moeten senioren
boven de 50 jaar korting krijgen nu de overheid ons langer wil laten werken.
Schepen D. De Veuster stelt dat wij het van belang vinden dat levenslang aan sport gedaan wordt. Daarom
voorzien we deze doelgroepenkorting. Ook in andere reglementen is dit zo.
Raadslid P. Van Assche vraagt of men denkt dat ze minder komen als ze meer moeten betalen.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat we het als een stimulans zien om te blijven komen.
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat dit contradictorisch is.
Schepen D. De Veuster repliceert dat hijwil pleiten voor uniformiteit tussen de reglementen die we al
hebben goedgekeurd deze legislatuur. Er kan in de toekomst terug over gediscussieerd worden. Dit
reglement loopt tot 3111212019.
Raadslid C. Van Akeleyen antwoordt dat het haar stoort dat iemand van 50 jaar al een senior is.
Burgemeester L. Aerts stelt dat hij begrijpt dat het confronterend is.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat aan de sportdienst gevraagd kan worden om in de toekomst een
andere terminologie te gebruiken.

Stemming:
Met 26 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck,
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolai, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De
Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De
bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina
de Hoog)

Besluit
Artikel 1 - Termiin
Met ingang van 1 september 2018 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie geheven voor het gebruik van de turnzaal van Maria Middelares.
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Artikel 2 - lnhoud
Dit retributiereglement bepaalt wie de retributie verschuldigd is, wie vrijgesteld is, hoeveel de retributie
bedraagt en op welke manier betaald moet worden.
Artikel 3 - Tarieven
De sportruimtes worden voor minimum 1 uur ter beschikking gesteld.
De gebruikers worden onderverdeeld in 2 categorieën:
- Erkende Brechtse verenigingen en hun adviesraden:
- Niet erkende gebruikers
A.

Doel g roepen korti n g 40o/o v oor erkende veren i g i n ge n :

Een erkende vereniging krijgt een doelgroepenkorting van 4Oo/o op het standaardtarief aangerekend bij
reservaties van sportactiviteiten voor volgende doelgroepen:
- Jeugd (-18 jaar),
- Senioren (+59.¡¿¿r¡,
- Personen met een handicap
Hoeveelheidskorting 20% erkende verenigingen:
Erkende Brechtse verenigingen die weerkerende reservaties hebben met een minimum van 2O weken per
werkjaar genieten van een hoeveelheidskorting van 20o/o op het standaardtarief voor erkende Brechtse
verenigingen.
Kortingen worden niet gecumuleerd:
Gebruikers die voor beide kortingstarieven in aanmerking komen, zullen de meest voordelige korting
aangerekend krijgen, met name de doelgroepenkorting.
B. Niet erkende qebruikers
Niet erkende gebruikers zijn alle gebruikers die niet erkend zijn door de gemeente Brecht als vereniging,

waaronder niet-erkende verenigingen, buiten-Brechtse verenigingen, Brechtse inwoners, particulieren,
bedrijven en andere organisaties en instellingen.
Er worden een korti tarieven voor niet erkende gebruikers

Artikel 4 - Vriistellinq van retributie
Volgende gebruikers zijn vrijgesteld van retributie voor het organiseren van activiteiten en evenementen in
de turnzaal:
- Schoolbestuur en ouderraad van Maria Middelares (met een maximum van 10 dagen per schooljaar)
- Gemeentelijke diensten
- Organisaties die op uitnodiging van het gemeentebestuur de sportaccommodatie gebruiken
Artikel 5 - Annulerinqsvoorwaarden
lndien de aanvrager geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde accommodatie wordt een retributie
toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering via email kenbaar werd gemaakt.
De annulering moet steeds gebeuren via sporthaldering@brecht.be
Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot 1 maand voor datum van gebruik. Het totaal aantal
geannuleerde uren dat niet aangerekend wordt, kan maximum 10o/o bedragen van het totale aantal gehuurde
uren op jaarbasis.
Ook indien de termijn waarin kosteloos kan geannuleerd worden voorbij is, dient de gebruiker ieder niet-
gebruik van aangevraagde uren vooraf te melden. Wanneer vooraf geen annulering werd doorgegeven, zal
er een retributie aangerekend worden.

Tijdstip van annuleren vóór het moment dat de
sporti nfrastructu ur ter besch i kki n g wordt gesteld Retributie

niet qeannuleerd 200o/o van de voorziene retributie
annuleren 1 maand of minder voor het moment dat
de sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld 100% van de voorziene retributie

annuleren 1 maand of meer voor het moment dat
de sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld 0o/ovan de voorziene retributie

Enkel wanneer er door het gemeentebestuur ontegensprekelijk en onmiddellijk overmacht kan vastgesteld
worden vanwege de gebruiker (zoals o.a. winterse weeromstandigheden of algemene afgelastingen van
competitiespeeldagen door een bond), worden geen annuleringskosten aangerekend.
De gebruiker dient in voorkomend geval bij annulatie verzoek expliciet melding te maken dat er overmacht
wordt ingeroepen.
Geldt niet als overmacht o.a. ziekte, geen vervoer, forfait van de tegenstander

Standaard tarief erkende
vereniginq

Doelgroepenkorting 40%
erkende vereniqinq

Hoeveelheidskorting 20%
erkende vereniqinq

7,00 euro / uur 4,20 euro / uur 5,60 euro / uur

Niet erkende gebruikers 110,00 euro / uur
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Artikel 6 - Niet proper achterlaten van de accommodatie
De gebruiker van de accommodatie dient deze na het gebruik in propere staat achter te laten. Al het vuil dat
niet het gevolg is van normaal gebruik dient door de gebruiker verwijderd te worden (b.v. bekertjes, blikjes,
flesjes, papiertjes, tijdelijke wegwijzers, vlaggen, ...). lndien de accommodaties na ter beschikking stelling
niet proper worden achtergelaten, worden de volgende forfaitaire retributies toegepast:
Kleedkamer: 50,00 EUR per kleedkamer
lnkomhal:50,00 EUR
Gangen: 2,00 EUR per lopende meter
Turnzaal50,00 EUR
Toiletten: 25,00 EUR per toilet
lndien het een extreme vervuiling betreft waarbij de kosten voor het schoonmaken van de accommodatie de
forfaitaire retributies overschrijden, worden de werkelijk gemaakte schoonmaakkosten doorgerekend.
Bijkomende forfaitaire retributies worden toegepast:
Niet opbergen van het sportmateriaal: 50,00 EUR
Nodeloos laten afgaan van het alarm: 50,00 EUR
Niet tijdig verlaten van de accommodatie: 50,00 EUR per begonnen uur.
Artikel 7 - Schade
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die, hetzij opzettelijk hetzij onopzettelijk, toegebracht werd
aan de accommodatie en het materiaal aanwezig tijdens de periode dat de accommodatie ter beschikking
werd gesteld. De kosten voor het herstellen van schade die toegebracht werd aan de accommodatie en het
materiaal tijdens de periode dat deze aan de gebruiker ter beschikking werd gesteld, zullen verhaald worden
op deze gebruiker.
Artikel 8 - lndexerins
De tarieven worden driejaarlijks op 31 augustus aangepast volgens de schommelingen van de
gezondheidsindex. De eerste indexering zalgebeuren op 31 augustus 2019.Deze aanpassing gebeurt door
middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand juli van het betreffende jaar
te delen door het indexcijfer van de maand juli 2013.
Bijde indexering worden de tarieven afgerond tot op de dichtstbijzijnde 10 cent.
Artikel 9 - Betalen van de retributie
Alle vergoedingen voor gebruik van de turnzaal dienen betaald te worden aan de gemeente Brecht.
De gebruikers betalen maandelijks na ontvangst van de rekening door overschrijving op een financiële
rekening van het gemeentebestuur.
Aan niet-erkende gebruikers die occasionele gebruik maken van de sportzaal kan gevraagd worden om de
vastgestelde retributie te betalen voorafgaand aan het gebruik.
Artikel 10 - Niet-betalinq
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag na vervaldatum kan de gebruiker onmiddellijk het gebruik van
de accommodatie ontzegd worden.
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het
oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het
gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De rechtbanken
van Antwerpen zijn bevoegd.
Artikel 11 - Afwiikinqen
Het College van Burgemeester en Schepenen is tevens gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit
reglement.

Erediensten
18. Kerkenbeleidsplan-Goedkeuring

Juridisch kader
Goedkeuring college van burgemeester en schepenen d.d. 2 juli 2018
Goedkeuring bisdom d.d. 21 augustus 2018

Historiek
Op datum van 27 juni 2018 heeft de gemeente Brecht het finale document 'Kerkenbeleidsplan Brecht'
ontvangen.

Motivatie
Om in aanmerking te komen voor subsidies voor de restauratie van beschermde en niet-beschermde kerken
moeten kerk- en gemeentebesturen een kerkenbeleidsplan (of langetermijnvisie op de gebouwen van de
eredienst) kunnen voorleggen.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Het plan heeft
tot doel het ontwikkelen van een langetermijnvisie op de toekomst van parochiekerken in de gemeente. Een
parochiekerkenplan is een visiedocument dat tot stand komt vanuit dialoog tussen het gemeentebestuur,
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kerkraden en centraal kerkbestuur, de lokale pastorale werkingen en de bisschoppelijke overheid. Het plan
kan aangeven aan welke parochíekerken in de gemeente maximaal hun huidige bestemming voor de
eredienst behouden, op korte termijn vragen om een nevenbestemming of herbestemming, op middenlange
termijn vragen om een gesprek rond behoud voor de eredienst, neven-of herbestemming. ln de eerste fase
worden dialooggroepen opgericht en het onderzoek gestart.
Er wordt een stuurgroep opgericht die bestaat uit een parochiale en een burgerlijke werkgroep. Er wordt
grondig overleg gevoerd over de ontwerpteksten die werden voorgelegd. Vervolgens worden inventarissen
opgemaakt en het standpunt van de stuurgroep bepaald. ln fase 3 wordt een consultatieronde gehouden en
het parochiekerkenplan ontworpen. Voor de 5 kerken werd gekozen voor type A, namelijk het maximale
behoud. Er werd ook een open avond georganiseerd. Het dossier werd overgemaakt aan het college met
een positief advies als gevolg. ln de laatste fase wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de
bisschop en de gemeenteraad.
Raadslid P. Van Assche venvijst naar pagina g met name punt 4'Daarbij zijn uiteraard manifestaties
uitgesloten....'Wat wil dit in concreto zeggen. Dit komt alleen voor bij H. Man Job. Het zou vreemd zijn,
moesten de anderen een andere visie erop nahouden.
Burgemeester L, Aerts repliceert dat het klopt dat u dit niet meer terug vindt. Toch staat er op pagina 41 een
belangrijke voetnoot. Daar wordt er ook naar gerefereerd. Het zal steeds een afweging moeten zijn tussen
de kerkfabriek en de parochiale eenheid. lk heb er het vertrouwen in dat dit correct verloopt.
Raadslid P. Van Assche stelt dat zij in het verleden een zaaltje gevraagd hebben voor een besloten
bijeenkomst van de partij. Dit werd geweigerd. Wijzijn daar gevoelig voor.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat het raadslid waarschijnlijk ook de gevoeligheid aan de andere kant
begrijpt. Dit plan gaat bovendien niet over het gebruik van een parochiezaal.
Raadslid E. Peeters stelt dat we mooie gebouwen hebben. Ze worden niet altijd gebruikt. Het verbaasde me
dat op korte en lange termijn alle kerken, ook de moderne behouden blijven voor de eredienst. ik had op
langere termijn een flexibelere invulling verwacht.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat men hier de link maakt naar de nood voor lokalen aan verenigingen.
Dat is niet zo vanzelfsprekend.
Raadslid E. Peeters vraagt waarom een cultuurvereniging hier geen locatie kan krijgen.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat we heel wat kerkschatten hebben die bewaard moeten worden. De
burgerlijke overheid heeft zich hier niet terughoudend opgesteld, maar het overgelaten aan de
geloofsgemeenschap. We moeten respect opbrengen.
Raadslid E. Peeters stelt dat ze akkoord is dat je als gemeente moet zeggen wat er moet gebeuren, maar
het bisdom staat er toch open voor.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat men aan ons voorstelde om vijf kerken te behouden voor de eredienst.
Dat heeft het college gerespecteerd.
Raadslid J. Slegers vraagt of het uitgesloten is dat een idee van een vereniging bespreekbaar is.
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit plan in principe tot 2033 loopt. lk kan me voorstellen dat een
kerkgemeenschap zelf aangeeft dat het plan bijgestuurd moet worden.
Raadslid J. Slegers vraagt of er ruimte is voor tussentijdse bijsturing vanuit het perspectief waarbij de
kerkgemeenschap in eerste instantie de voorstellen formuleert.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit niet uitgesloten wordt.

Stemminq:
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck,
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena
Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana
Vandekeere, Leen Smouts), 10 onthoudingen (ChristelVan Akeleyen, 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

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het Kerkenbeleidsplan Brecht.

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Dhr. David Godecharle, Bisdom Antwerpen vzw,
Kapellebaan 30, 2240 Zandhoven.

Aanvu llende aqenda

19. lnterpellatie bestrijding processierups - J. Slegers

Juridisch kader
Artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
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Motivatie
Door raadslid J. Slegers werd een interpellatie ingediend over de bestrijding van processierupsen in onze
gemeente.
Raadslid J. Slegers stelt dat zij enige weken geleden opmerkte dat er zeer veel nesten van processierupsen
aanwezig waren binnen onze gemeente. Een verontrustende bemerking die kan leiden tot een werkelijke
plaag met zeer vervelende gevolgen.
Daarom stelt ze zich vragen bij het bestrijdingsplan van deze rupsen binnen onze gemeente.
Haar vragen daarbij zijn de volgende:
1. Hoe is onze groendienst de afgelopen jaren omgegaan met bestrijding van deze rupsen?
2. Wat is het huidige bestrijdingsplan tegen de processierupsen binnen onze gemeente?
3. Wat gaan we nu hieraan doen?
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepast antwoord verstrekt door schepen P. Schrijvers. Er wordt
geschetst hoe de groendienst de voorbije jaren omgegaan is met de bestrijding van eikenprocessierups. Ter
bestrijding van eikenprocessierups werd tot en met 2014 preventief gespoten met biocide Xentari (werkzame
stof Bacillus thuringiënsis). De groendienst voerde deze taak in eigen beheer uit. Sinds januari2015 geldt
voor alle openbare diensten een verbod op het gebruik van producten met als werkzame stof Bacillus
thuringiënsis. Enkel wanneer via monitoring kan worden aangetoond dat er binnen de gemeente aanzienlijke
overlast was ten gevolge van processierupsen kan men voor het daaropvolgende seizoen bij de provincie
een aanvraag indienen voor het gebruik van een biocide ter preventieve bestrijding van de
eikenprocessierups. Vanaf 2014 lot en met 2017 was de omvang van de plaag in onze gemeente te klein
om een aanvraag voor het gebruik van een biocide, ter bestrijding van processierups, in te dienen.
Gedurende deze periode werden nesten van processierups door mensen van de groendienst weggebrand.
Vervolgens gaat schepen P. Schrijvers dieper in op het huidige bestrijdingsplan tegen de processierupsen
binnen onze gemeente. Omdat het aantal meldingen van eikenprocessierups nesten in 2017 beperkt was,
kon er voor 2018 geen toelating gevraagd worden voor het preventief bestrijden van eikenprocessierups in
Brecht. Gezien het groot aantal meldingen die dit jaar binnen kwamen werd opdracht gegeven aan een
gespecialiseerde aannemer om op meer dan 500 locaties nesten van processierupsen weg te branden.
Tot slot gaat schepen P. Schrijvers dieper in op wat we er in de toekomst aan zullen doen. Voor seizoen
2019 wordt dit najaar bijde provincie een aanvraag ingediend voor de toelating van het gebruik van een
gepast biocide ter preventieve bestrijding van eikenprocessierups. Op basis van de gegevens die we dit jaar
hebben verzameld is de kans dat deze aanvraag geweigerd wordt zo goed als uitgesloten. Het budget voor
2019 ter bestrijding van schadelijke planten en dieren werd verhoogd van € 12.500 naar € 50.000. ln 2019
zal zowel het preventief alsook het curatief bestrijden (wegbranden nesten) van eikenprocessierups worden
uitgevoerd via aanbesteding.
De motivatie om zowel preventieve als curatieve bestrijding van eikenprocessierups niet in eigen beheer te
doen is op volgende argumenten gebaseerd:

¡ De sproeimachine van de gemeente die gebruikt wordt voor preventieve behandeling van
eikenprocessierups is verouderd en heeft een te laag bereik waardoor hoge bomen niet volledig
behandeld kunnen worden.

. De werkuren van de technische dienst laten het niet toe om in de korte periode waarin een
preventieve behandeling mag worden uitgevoerd een afdoend rendement te behalen.

. Een preventieve behandeling kan enkel uitgevoerd worden wanneer de weersomstandigheden
optimaal zijn is. Een aannemer kan bijwijze van spreken 24124,717 werken.

¡ Het wegbranden van eikenprocessierups nesten houdt gezondheidsrisico's in voor de personen die
deze taak uitvoeren met de kans op langdurige afwezigheid.

. Het ontstaan van bermbranden bijwegbranden van eikenprocessierups nesten is een reëel gevaar.
Gespecialiseerde aannemers zijn beter georganiseerd om bermbranden te voorkomen of aan te aan
te pakken.

Raadslid J. Slegers stelt dat de groendienst heeft meegegeven dat bepaalde producten niet aan waterlopen
mogen gebruikt worden. Het kost veel geld, maat ze vallen op de grond. Preventie in een heel vroeg stadium
is heel belangrijk. Mensen moeten dit op privéterrein zelf doen. lk ben voorstander van een preventieve
aanpak met biologische producten.

20. lnterpellatie Schakeltraject Gemeenteschool - J. Slegers

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

Motivatie
Door raadslid J. Slegers wordt een interpellatie toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad namelijk
over'Schakeltraject gemeenteschool'.
Er werden naar mij toe signalen gegeven dat ouders zich vragen stellen bij de invulling van een
schakeltraject op een gemeenteschool.
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1) Kunt u mij tevens uitleggen aan de hand van welke parameters dit schakeltraject wordt opgesteld/
bepaald alsook wie dit controleert en opvolgt?
2) Kunt u mij verduidelijking geven over de wijze waarop wij als gemeente dit budgetteren?
3) Op welke wijze wordt dit gecommuniceerd met de ouders van de school?
Burgemeester L. Aerts repliceert als volgt op de vragen. Ten eerste stelt hij dat het schakeltraject een
innovatief project is dat de school ontwikkelt voor kinderen voor wie schoolrijpheid en/of reken- en
leesvoorwaarden nog niet op voldoende mate ontwikkeld zijn om te kunnen starten in het eerste leerjaar. ln
overleg met ouders, kleuterleidsters en zorgcoördinator wordt voor de kleuters, voor wie deze bezorgdheid
bestaat, de optie overwogen. Voordien waren er twee keuzes voor de ouders: de laatste kleuterklas
overdoen of toch de overstap naar het eerste leerjaar maken. ln dit laatste geval werd het al snel duidelijk
dat de kleuter moest afhaken en werd in vele gevallen in het eerste leerjaar een apart traject opgesteld in
overleg met de ouders. Dit leidde meestal tot dubbelen van het eerste leerjaar. De school heeft dus een
derde optie ontwikkeld: het speel-leertraject waarbij de component speel(kleuterschool) langzaam overgaat
in de component leer (lagere school.) Dit gebeurt dus steeds in overleg met ouders en zij hebben hierin het
laatste woord, vermits de overgang van kleuterniveau naar lagere school betreft (binnen de niveaus heeft de
school in principe het laatste woord, in onze school kiezen we voor het overlegmodel in pedagogisch
partnerschap). Kort gezegd; het speelleertraject (schakeltraject) wordt voorgesteld aan ouders, zij bepalen of
hun kind instapt, De selectie van kleutertjes voor dit traject gebeurt aan de hand van observatielijsten en
C|TO{oetsen. De opvolging gebeurt door zorgcoördinator, directie en CLB.
Vorig jaar werd gestart met het project waarvan de voorbereiding al liep vanaf januari van het schooljaar
2016-2017. Er werd opgemerkt dat elk jaar ouders toch beslisten om de overstap naar eerste leerjaar te
maken, ook al was hun kind daar duidelijk niet klaar voor. De redenering was meestal 'We willen het toch
proberen en als het dan niet lukt dan liever het eerste leerjaar dubbelen'. Dat is een menselijke reflex.
Gevolg voor het kind is een negatief zelfbeeld en heel wat kinderverdriet. Gevolg voor de school zijn veel
leerlingen in het eerste en de zorgwerking onder druk. Vorig jaar was een uitprobeerjaar. Dit jaar zitten er 2
kindjes in De Schakel vanuit de derde kleuterklas in het traject. We besteden hier 4 lestijden aan.
Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat ook andere kleutertjes hiervan meeprofiteren. Daarom ook dat de het
gros van de lestijden die we besteden komt uit de zorg- en ambulante omkadering vanuit de kleuterschool.
De lagere school zal pas worden aangesproken als dat nuttig is en regelmatig geëvalueerd hoe we de
lestijden ze efficiënt mogelijk gebruiken. Geen extra budget dus.
Het speelleertraject betekent een extra jaar met een leer- en een speelcomponent waar gewerkt wordt aan
leervoorwaarden (motorische ontwikkeling, leesvoorwaarden, taalontwikkeling, rekenvoorwaarden,...) en
schoolrijpheid op een speelse manier waardoor het kind met succeservaring en zelfvertrouwen (beheersing
niveau september/oktober eerste leerjaar) in het eerste leerjaar kan starten. De kleuters blijven
administratief deel uitmaken van de kleuterschool. Voor het uitzonderlijke geval dat er vanuit het eerste
leerjaar een leerling aansluit omwille van grote achterstand, blijft die leerling administratief verbonden aan de
lagere school.
De schooltekende samen met de kleuterleidsters, de leerkrachten eerste leerjaar en de zorgcoördinator een
traject uit waarbij gedurende het eerste trimester de nadruk ligt op schoolrijpheid en lees- en
rekenvoorwaarden. Dit stuk wordt begeleid vanuit de kleuterschool. Gedurende het tweede trimester start de
betrokkenheid vanuit het eerste leerjaar, die component vergroot naarmate het schooljaar vordert om in de
derde trimester bij het ondersteunen van de lees- en rekeninhouden bij beheersing sept/okt uit te komen.
Dat is het plan. Ondertussen blijven de kleuters gewoon deel uitmaken van de derde kleuterklas, het speel-
leertraject gebeurt in de kleuterschool, later in de lagere school enkele lestijden per dag. Afhankelijk van de
ondersteuningsnoodzaak en de mogelijkheden naar lestijden toe. Voor dit speel-leer-/schakeltraject vragen
wij geen extra lestijden. De lestijden die we hiervoor gebruiken (momenteel zijn dat er een viertal per week).
lnhoudelijk heeft de school zich gebaseerd op haar ontwikkelingsdoelen en de leerlijnen van het eerste
leerjaar. Dit wordt besproken met ouders met kinderen waarvoor dit traject een meerwaarde is, na intern
overleg met o.a. het CLB.
Met betrekking tot de vraag over de wijze waarop wij dit als gemeente budgetteren antwoordt burgemeester
L. Aerts dat de lestijden voor dit traject komen uit de reguliere omkadering van de kleuterschool en vanuit de
lagere school wordt hiervoor de omkadering voor zorg- en ambulant werk (de tweede leerkracht in het eerste
leerjaar) gebruikt en vanuit de lagere school loopt de betrokkenheid later in het schooljaar.
Op de laatste vraag over hoe dit gecommuniceerd wordt met de ouders van de school antwoordt
burgemeester L. Aerts dat we hierover voorlopig communiceerden met de ouders van de kleuters voor het
speel-leertraject. Er wordt nog bekeken hoe we de andere ouders het best informeren. We planden dit
ergens in de loop van het schooljaar.
Raadslid J. Slegers stelt dat het nog niet duidelijk is wie bepaalt welk traject wordt opgestart.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat hij de tekst herneemt. De ouders hebben het laatste woord. De selectie
gebeurt aan de hand van observatielijsten en Cito-toetsen. De opvolging gebeurt door zorgcoördinatoren,
directie en CLB.
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Raadslid J, Slegers stelt dat ze twee verschrikkelijke verhalen heeft gehoord van ouders over een kind dat
slecht ziet en waarbij al twee weken gewacht wordt op een beslissing van de directie. lk vraag ook waar de
schepen de voorbijtijd was.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat hij niet wil ingaan op individuele dossiers. lk ben ook al aangesproken
geweest, maar als het erop aankomt, dan komt er maar 1 dame tot bij ons. lk roep u op om met voldoende
kritische blik te luisteren naar de verhalen.
Raadslid J. Slegers stelt dat er op dit moment geen communicatie is tussen ouders en directie. Ouders
vragen aan mij om dit in de gemeenteraad aan te kaarten.
Raadslid M. Bresseleers vraagt of men wil natrappen naar de directie. Dit is allesbehalve oprecht.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat we uit een moeilijk verleden komen in Sint-Lenaarts. Heelwat mensen
werken er hard aan om het goed te laten verlopen.
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat als mevrouw Slegers haar functie als gemeenteraadslid op ze
daar niet op afgerekend mag worden

legers stelt dat ze vindt dat er echt iets aan gedaan moet worden. Er

Algemeen Directeur

com

Burgemeester -
L
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