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OPENBAAR

Verslaq - Daqorde

1. Verslag voorgaande zitting 13 september 2018

Juridisch kader
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 40
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Historiek
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 13 september 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.
OCMW-voorzitter 4.. Van Dyck en raadslid K. Van Looveren zijn verontschuldigd voor de zitting van de
gemeenteraad.
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts geeft toelating aan raadslid P. Van Assche om te filmen.
Er is geen aanvullende agenda.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts vraagt om te noteren dat de laatste gemeenteraad van de legislatuur start
om 19.00 uur in plaats van om 20.00 uur. Reden hiervoor is dat er een receptie wordt georganiseerd na de
gemeenteraad voor het einde van de legislatuur.
Raadslid P. Van Assche benadrukt dat het beeldverslag wordt gepubliceerd op youtube, facebook en
twitter. Zoals tijdens debatten gebleken is, zijn sommige politici niet op de hoogte dat er een beeldverslag is.
Net zoals participatie door sommige partijen wordt ontdekt, is dit beeldverslag ook een vorm van
participatie. Zonder beeldverslag kan je niet participeren.
Het nieuwe decreet laat ruimte voor het voorzien van beeldverslag,
Raadslid P. Van Assche zegt nog dat hij zich kan inbeelden dat beeldverslag onontbeerlijk is. lk hoop dat de
partijen de christelijke visie huldigen dat aan de keizer moet toekomen wat aan de keizer toekomt en dat wat
er aan God of andere moet toekomen wat aan God of andere toekomt.
lk betreur de tsjevenstreek dat in de krant over de naamgeving van het station niet gemeld wordt dat dit tot
stand kwam via een motie van het Vlaams Belang.
Voorzitter-burgemeester L. Aerts repliceert dat in het nieuwe decreet staat dat beeldverslag een verplichting
is. Mogelijks gaan er stemmen op om te livestreamen.
Raadslid Van Assche repliceert dat hij enkele raadszittingen geleden al verwezen heeft naar het decreet
lokaal bestuur. Het decreet lokaal schrijft niet voor wie verantwoordelijk is voor het beeldverslag. Dat kan
ook een partij zijn.

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, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 3 stemmen tegen (Christel
Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 9 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline Peeters,
Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans
Verbeeck)



Besluit
Artikel 1

Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 13 september 2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

2. Dagorde OCMW-raad 18 september 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 I
Historiek
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 1B september 2018:

Agendapunten van de openbare zitting:
1. Kennisname inkomende briefwisseling
2. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 12.6.2018,26.6.2018, 17.7.2018,21.8,2018
3. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 19.6.2018

Secretariaat
1. Beslissing Fedasil afbouw LO|-plaatsen
2. Gebruiksovereenkomst DIO- en aanleunwoningen
3. Wijziging verblijfsovereenkomst SF 't Zand en Het Sluisken
4. Kennisname regeling vervanging afwezigheid financieel directeur

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. 18 september
2018.

Grondgebiedszaken
3. Straatnaamgeving - voorlopige vaststelling - de Catersplein

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling 6: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in
een groene leefomgeving
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter
van de gemeente te verstoren
Actie: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid

Juridisch kader
Het decreet van B mei2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand is van toepassing.
Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (8.S.
07.04.1977), gewijzigd op 0110711987 enO4l02l1997 en2911112002 is van toepassing. Dit decreet legt de
procedure voor straatnaamgeving vast.

Historiek
Op '10 juli 2014 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden gelegen aan
de Zandstraat (kadastraal gekend als 5de afdeling sectie A nr.41c3,41L2).
Op 29 december 2017 werd een aanvraag ingediend voor een wijziging en de uitbreiding van de bestaande
verkavelingsvergunning (toevoegen loten in binnengebied).
Op 8 maart 2018 werd het wegentracé goedgekeurd door de gemeenteraad.
Op 18 juni 2018 werd de aanvraag voor de wijziging en uitbreiding van de hierboven vermelde verkaveling
goedgekeurd.
Op 2 juli 20lB stelde het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor de nieuwe
straatnaam geving vast.
Op 24 september 2018 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam. De cultuurraad geeft het
advies om te kiezen voor de Catersplein.
Op 1 oktober 2018 nam het college van burgemeester en schepenen akte van het verslag van de raad van
bestuur van de cultuurraad. Het college van burgemeester en schepenen legt de straatnaam de Catersplein
voor aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling.
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Advies
Aangezien het karakter van dit project wordt aangeraden om voor een straatnaam te kiezen met -plein.

Motivatie
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet er een nieuwe straatnaam gekozen worden
voor de nieuwe wegenis gelegen aan de Zandstraat.
Voor de keuze van de nieuwe straatnaam werden suggesties en advies gevraagd aan collega's en aan het
college van burgemeester en schepenen. Deze suggesties werden overgemaakt aan de cultuurraad. De
cultuurraad geeft het advies om te kiezen voor de Catersplein.
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich d.d. 1 oktober 2018 aan bij het advies van de
cultuurraad.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad stelt de nieuwe straatnaam de Catersplein voorlopig vast.

Artikel2
De gemeenteraad geeft de opdracht een openbaar onderzoek te organiseren gedurende een periode van 30
dagen.

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en de dienst
burgerzaken.

lnterne Zaken

4. Verlenging gebruiksovereenkomst met Rode Kruis voor het gebruik van het gebouw Kerklei 2
te Sint-Job-in-'t- Goor

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein: I Algemeen Bestuur
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor Brecht, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich
inzetten om voortdurend de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen.
Actieplan: Overig beleid algemeen bestuur
Actie: Diverse ontvangsten

Juridisch kader
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43
Gemeenteraadsbesluit dd. 13 november 2014
Gebruiksovereenkomst dd. 14 november 2014

Historiek
Door het Rode Kruis Sint- Job-ln-'t-Goor wordt gebruik gemaakt van het gebouw, gelegen Kerklei 2, dat in
het verleden dienst deed voor de huisvesting van de gemeentelijke technische dienst en het jeugdhuis.
Met ingang van 1 januari20l5 werd een gebruiksovereenkomst afgesloten met het Rode Kruis voor een
termijn van 9 jaar, nadien jaarlijks automatisch te verlengen en dit omwille van dakwerken die uitgevoerd
werden door het Rode Kruis.

Ondertussen zijn er problemen ontstaan met de poort van het gebouw. Het Rode Kruis heeft offerte
opgevraagd bijVos Poorten, deze bedraagt61B0,92 euro. Het Rode Kruis is bereid om deze poortte
vernieuwen mits akkoord om de overeenkomst verder te verlengen voor een duurtijd van 7 jaar met ingang
van 11112024.

Motivatie
De verdere verlenging voor een duurtijd vanT jaar met ingang van 11112024 wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad en als addendum bijgevoegd aan de reeds bestaande
gebru iksovereenkomst.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
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Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verlenging van de gebruiksovereenkomst met het Rode Kruis voor het gebouw in
de Kerklei 2 goed voor een periode vanT )aar ingaande op 11112024 op voorwaarde dat het Rode Kruis de
poort vernieuwt, conform de offerte van Vos Poorten dd.221612018 voor een bedrag van 6 180,92 euro.

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Rode Kruis, afdeling Sint Job in 't Goor en de
financiële dienst.

5. Kempens Landschap - aankoop gronden ter streke van Noenheuvel - Sectie K 1 75 M

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein: 3 Natuur en milieubeheer
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven
Actieplan: Uitbouw van een milieuzorgsysteem
Actie: Samenwerking externe partners
Budgetcode: Toelage Kempens Landschap (aankoop gronden) -201816493002/3/0390
Juridisch kader
Gemeenteraadsbeslissing d.d, 9 april 1998 over de toetreding tot vzw Stichting Kempens Landschap
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9.11.2006 over de gezamenlijke financiering van het landschapsbeheerplan
Brechtse Heide
Ministerieel besluit d.d. 20 oktober 2009 over Landschapsbeheerplan De Brechtse Heide

Historiek
Sinds de eerste aankoop in 2006 in de Brechtse Heide heeft VZW Kempens Landschap reeds een zestigtal
percelen in eigendom.
Kempens Landschap VZW, Peredreef 5 te 2580 Putte vraagt in haar schrijven d.d. 31 augustus 2018
goedkeuring van de gemeente Brecht om over te gaan tot de aankoop van volgende percelen die grenzen
aan reeds verworven percelen in Noenheuvel:
- Het perceel, sectie K 175 M, eigenaar Desodt met een oppervlakte van 1.000 m2

Motivatie
Deze aankoop zou een verderzetting betekenen van het eerder genomen engagement tot landschappelijke
opkuis van de Noenheuvel en zou bijdragen aan een verdere vrijwaring van de Brechtse Heide in het kader
van het landschapspark de Voorkempen.
De gemeente Brecht engageert zich om tussen te komen voor 20o/o bij de totale aankoopkost en het beheer
en de inrichting van het verworven terrein waar te nemen. Het vermoedelijk aandeel van de gemeente is 600
euro, respectievelijk kosten voor de aankoop en registratie inbegrepen.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van de volgende percelen door de VZW Kempens Landschap
YZW:
- Het perceel, sectie K 175 M, eigenaar Desodt, oppervlakte 1.000 m2

Artikel 2
Het gemeentebestuur van Brecht moet voor 20% tussenkomen in de aankoop van de grond namelijk voor
een bedrag in de vermoedelijke grootte orde van 600 euro. Het gemeentelijk aandeel in de kosten van de
aankoop en de registratie zijn hierin opgenomen.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de VZW Kempens Landschap, Peredreef 5 te 2580
Putte en de financieel directeur.
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Vriie Tiid
6. Retributiereglement sporthal De Ring

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

Advies
Advies sportraad 2B maart 2018 en 17 april20'18 waarbijwordt voorgesteld om de tarieven van de
concessieovereenkomst te behouden met uitzondering van de prijzen voor evenementen. Het tarief voor
erkende als niet-erkende gebruikers is momenteel dezelfde, namelijk 250 euro. Erkende verenigingen
dienen aanspraak te maken op een goedkoper tarief als niet-erkende gebruikers, net zoals de tarieven voor
sportactiviteiten.

Motivatie
Na de beslissing van het schepencollege over de verdere gemeentelijke uitbating van sporthal de Ring
dienen ook de retributies definitief vastgelegd te worden in een retributiereglement. De geldende tarieven
blijven ongewijzigd met uitzondering van de evenementen. Ook bij evenementen wordt er een differentiatie
gemaakt tussen de toegangsprijs voor erkende en niet-erkende Brechtse verenigingen.
De doelgroepenkortingen voor sportactiviteiten voor senioren, personen met een handicap en
jeugdtrainingen ter stimulering van de sport blijven eveneens behouden. Ook is er een gunsttarief voor
Brechtse scholen voorzien net als voor erkende Brechtse verenigingen.
Deze differentiatie is gebaseerd op het feit dat het bestuur de verenigingen en scholen die kwalitatief
sportwerk leveren en die gevestigd zijn op het grondgebied van Brecht wenst te ondersteunen.
Door schepen D. De Veuster wordt een gepaste toelichting gegeven. Hij stelt een kleine tekstuele
aanpassing voor met betrekking tot beslissing in plaats van bestendiging.
Schepen D. De Veuster licht toe dat door een stagiaire een studie werd gemaakt omtrent de uitbatingsvorm
van de cafetaria. Op basis van deze studie wordt onderzocht of de uitbating door een sportclub zou kunnen
gebeuren.

Stemmins:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1 - Termijn
Met ingang van 1 november 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie geheven voor het gebruik van Sporthal De Ring.
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 voor het gebruik van Sporthal De Ring voor sportieve activiteiten
Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van de kleedkamers met douches.
De sportruimtes worden voor minimum 1 uur ter beschikking gesteld.
De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën:
A. Erkende Brechtse verenigingen en hun adviesraden:
Standaard tarief erkende n Doel nkortin 40% Hoeveelheidskorti 20%

Doelqroepenkorting 40% voor erkende vereniqinqen:
Een erkende vereniging krijgt een doelgroepenkorting van 4oo/o op het standaardtarief aangerekend bij
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'1l3 van de grote sportzaal 17,00 euro / uur i4,20 euro I uur 15,60 euro i uur
213 van de qrote sportzaal lt ¿,oo euro / uur i8,40 euro / uur h 1 ,20 euro / uur
3/3 van de grote sportzaal it g,gO euro / uur i1 1,94 euro / uur 115,92 euro / uur
Kleine sportzaal 17,00 euro / uur i4,20 euro / uur 15,60 euro / uur



reservaties van sportactiviteiten voor volgende doelgroepen:
. Jeugd (-18 jaar),

' Senioren (+50 jaar),
. Personen met een handicap
Hoeveelheidskortino 20% erkende vereniqinqen:
Erkende Brechtse verenigingen die weerkerende reservaties hebben met een minimum van 20 weken per
werkjaar genieten van een hoeveelheidskorting van 2Oo/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.

C. 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 n korti tarieven voor niet erkende gebruikers

Artikel 4 - Tarieven voor sportevenementen
Voor het gebruik van de grote en kleine sportzaal met het oog op het organiseren van een sportevenement
met een publiek karakter zal de gebruiker een retributie dienen te betalen volgens onderstaande tabel. Deze
tarieven n inclusief het bruik van de kleedkamers

Artikel 5 - Tarieven voor het afzonderlijk gebruik van de kleedkamers
Bij het afzonderlijk gebruik van de kleedkamers zonder gebruik te maken van de sportzalen worden
volgende retributies aangerekend:
Per kleedkamer: 8,00 euro / uur
Artikel 6 - Vrijstelling van retributie
De activiteiten en evenementen die ingericht worden door de gemeentelijke diensten zijn automatisch
vrijgesteld van retributie.
Ook organisaties die op uitnodiging van het gemeentebestuur de sportaccommodatie gebruiken kunnen
vrijgesteld worden van de retributie.
Artikel 7 - Annuleringsvoorwaarden
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 erekend worden
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1/3 van de grote sportzaal 14,20 euro / uur
213 van de grote sportzaal 18,40 euro / uur
3/3 van de qrote sportzaal lll,gq euro / uur

Kleine sportzaal 14,20 euro / uur

1/3 van de grote sportzaal ltO,OO euro / uur
213 van de grote sportzaal IZO,OO euro / uur
3/3 van de qrote sportzaal lgO,OO euro / uur
Kleine sportzaal h 0,00 euro / uur

lErkende vereniginq lBrechtse scholen lNiet-erkende qebruiker
Evenement h 50 euro / dag h50 euro / das l25o euro / dag

ïijdstip van annuleren vóór het moment dat de
sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld Retributie

niet qeannuleerd 200o/o van de voorziene retributie.
annuleren '1 maand of minder voor het moment
Cat de sportinfrastructuur ter beschikking wordt
gesteld

100% van de voorziene retributie.

annuleren 1 maand of meer voor het moment
Cat de sportinfrastructuur ter beschikking wordt
gesteld

0o/o vâtl de voorziene retributie



Enkel wanneer er door het gemeentebestuur ontegensprekelijk en onmiddellijk overmacht kan vastgesteld
worden vanwege de gebruiker (zoals o.a. winterse weersomstandigheden of algemene afgelastingen van
competitiespeeldagen door een bond), worden geen annuleringskosten aangerekend.
De gebruiker dient in voorkomend geval bijannulatie verzoek expliciet melding te maken dat er overmacht
wordt ingeroepen.
Geldt niet als overmacht o.a. ziekte, geen vervoer, forfait van de tegenstander
Artikel 8 - 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
. Parking: 100,00 EUR
. Gangen: 2,00 EUR per lopende meter
. Grote sportzaal: 100,00 EUR
. Kleine sportzaal 50,00 EUR
. Douches: 25,00 EUR per douche
. 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.
Bij kom ende forfaitaire retri buties worden toege past :

. 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 9 - 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 l0 - lndexering
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 11 - Betalen van de retributie
Alle vergoedingen vóor gebruik van de sporthal 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-betaling
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 - Afwijkingen
Het College van Burgemeester en Schepenen is tevens gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit
reglement.

lntergemeenteli ike samenwerki n g

7. Kennisname financieel verslag en werkingsverslag 2017 van intergemeentelijke
samenwerking BisCuit

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.
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Actie: De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften
en met het oog op een verhoging van de dienstverlening.
Bud getcode : 20 1 8 I 6497 03217 I 07 03

Historiek
Op het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2015 werden de statuten voor de oprichting
van de intergemeentelijke samenwerking BisCuit goedgekeurd.
Op 10 december 2015 heeft de gemeenteraad haar akkoord gegeven voor de oprichting en statuten van
BisCuit.
Op 16 juni2017 zijn de statuten van BisCuit verschenen in het Belgisch Staatsblad, waardoor de
projectvereniging BisCuit ook daadwerkelijk is opgericht.

Advies
De raad van bestuur van BisCuit heeft tijdens de vergadering van 20 juni 2018 de jaarverslagen
goedgekeurd.

Motivatie
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen K. Kenis.
Biscuit is het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen,
Schilde en Stabroek dat als doel heeft om meer service en kwalitiet te bieden op het vlak van bibliotheken en
cultuurcentra of gemeenschapscentra. Door het aanbod in de deelnemende gemeenten op elkaar af te
stemmen, willen ze het aanbod rijker maken. Het samenwerkingsverband is ook een zeer goed vehicel om
grote projecten op touw te zetten dewelke we als gemeente alleen zeer moeilijk of niet kunnen realiseren,
een mooi voorbeeld is de productie van circus Ronaldo. Verder werd er geïnvesteerd in de promotie van de
programma's van de gemeenten in alle andere deelnemende gemeenten, dit gebeurde i.s.m Publiq.
Momenteelwordt er nagedacht over een format om tweejaarlijks een kunstenfestivalte organiseren in de
regio.
Wat de financiën betreft werd er door elke gemeente 1000 euro bijgedragen voor de opstart van Biscuit en
wordt er voor de daaropvolgende jaren telkens 500 euro bijgedragen. Rekening houdende met de subsidie
van de provincie en de uitgaven die gebeurde voor o.a. de publicatie in het Belgisch staatsblad en de
samenwerking met Publiq komt het resultaat op 5254,78 euro.
Binnen het college van burgemeester en schepenen werd de vraag gesteld of het de moeite waard is om
verder te werken met Biscuit. lk ben van mening dat er, ondanks de moeizame opstart, veel potentieel zit in
dit samenwerkingsverband maar dar er de volgende legislatuur wel een nieuwe dynamiek zal moeten
ontstaan om ervoor te zorgen dat Biscuit in haar opzet zal slagen.

Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van het werkingsverslag en het financieel verslag 2017 van BisCuit.

Erediensten
8. Kerkfabriek Sint Michiel - Budgetwijziging 2018

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

Juridisch kader
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 50.
Gemeentedecreet 1 5.07.2005

Historiek
Tijdens de gemeenteraad van 14 december 2017 werd door de gemeenteraad akte genomen van het
budget 2018 van de kerkfabriek Sint Michiel.

Advies
De kerkraad keurde d.d. 11 juni 2018 de budgetwijziging goed.

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

Besluit
Artikel 1

Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint Michiel.
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9. Kerkfabriek Sint Michiel - Budget 2019

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

Juridisch kader
Gemeentedecreet 1 5.07 .2005
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 48

Historiek
Het budget 2019 van kerkfabriek Sint Michiel past binnen het meerjarenplan20l4-2019.

Advies
De kerkraad keurde d.d. 1 1 .06.2018 het budget 2019 goed.
Het Bisdom Antwerpen gaf op 17 juli 2018 gunstig advies.

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

Besluit
Artikel I
Akte wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint Michiel.

Artikel2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint Michiel, het provinciebestuur en het
bisdom.

10. Kerkfabriek Sint - Willebrordus - Budget 2019

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

Juridisch kader
Decreet van 7 mei2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48
Gemeentedecreet d.d. 1 5.07.2005

Historiek
Het budget 2019 van kerkfabriek Sint - Willebrordus past binnen het meerjarenplan van 2014-2019.

Advies
De kerkraad keurde d.d. 1 1 .06.2017 het budget 2019 goed,
Het Bisdom Antwerpen gaf gunstig advies op 1B juli 2018.

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

Besluit
Artikel 1

Akte wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint - Willebrordus.

Artikel2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint - Willebrordus, het provinciebestuur
en het bisdom.

11. Kerkfabriek H. Leonardus - Budget 2019

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd.
Actieplan: Overig Beleid
Actie: Erediensten
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Juridisch kader
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48
Gemeentedecreet d.d. I 5.07.2005

Historiek
Het budget 2019 van kerkfabriek H. Leonardus past binnen het meerjarenplan van 2014-2019.

Advies
De kerkraad keurde d.d. 19.06.2018 het budget 2019 goed.
Het Bisdom Antwerpen gaf een gunstig advies op 1B juli 2018.

Motivatie
Burgemeester-voorzitter L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2019 van de
kerkfabriek H. Leonardus.

Besluit
Artikel I
Akte wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek H. Leonardus.

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Leonardus, het provinciebestuur en het
bisdom.

12. Kerkfabriek Heilige Man Job - Budget 2019

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

Juridisch kader
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48
Gemeentedecreet d.d. 1 5.07.2005

Historiek
Het budget 2019 van kerkfabriek Heilige Man Job past binnen het meerjarenplan van2014-2019.

Advies
De kerkraad keurde d.d.26.06.2018 het budget 2019 goed.
Het Bisdom Antwerpen gaf gunstig advies op 1B juli 2018.

Motivatie
Burgemeester-voorzitter L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2019 van de
kerkfabriek Heilige Man Job.
Tussenkomst door raadslid P. Van Assche.

Besluit
Artikel I
Akte wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek Heilige Man Job.

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige Man Job, het provinciebestuur en
het bisdom.

13. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Budget 2019

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

Juridisch kader
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48
Gemeentedecreet d.d. 1 5.07.2005

10



Historiek
Het budget 2019 van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes past binnen het meerjarenplan van 2014-
2019.

Advies
De kerkraad keurde d.d. 1 1 .05.2018 het budget 2019 goed.
Het Bisdom Antwerpen gaf een gunstig advies op 18 juli 201B.

Motivatie
Burgemeester-voorzitter L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2019 van de
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Besluit
Artikel 1

Akte wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes, het
provinciebestuur en het bisdom.

14. Wijziging meerjarenplan - Onze Lieve Vrouw van Lourdes

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

Juridisch kader
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel43
Gemeentedecreet 1 5.07.2005

Historiek
De gemeenteraad keurde d.d. 14 december 2017 het meerjarenplan20lS -2023 van de gemeente goed.

Advies
De kerkraad verleende op 1 1 mei 2018 goedkeuring aan de wijzigingen van het meerjarenplan voor het jaar
2019.

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

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het meerjarenplan 2018-2023 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van
Lourdes.

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes et
provinciebestuur en het bisdom

-r{ . q.

An Luc
PurgemeesterAlgemeen Directeur
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