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Aanwezigen:  
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter 
Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, 
Schepenen 
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben 
Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De 
bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck, Gemeenteraadsleden 
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldigd:  
Bart Van De Mierop, Gemeenteraadslid 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 8 november 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Peter Schrijvers, Derde schepen 

Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Rudi M atthé, Karina de Hoog, Leen Smouts, Dennis De 
bruyn, Gemeenteraadsleden 

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

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 8 november 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. 
Raadslid B. Van De Mierop is verontschuldigd. 
Schepen P. Schrijvers komt later. 
Raadsleden Denis De Bruyn, L. Nicolaï, K. De Hoog, L. Smout, M. Vochten, R. Matthé, J. Slegers komen 
later binnen. 
  
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt dat er een geluidsopname wordt gemaakt bij wijze van test. 
  
Er werd een aanvullende agenda overgemaakt namelijk: 
- Motie - herdenkingsplek overleden huisdieren - P. Van Assche 
- Interpellatie - herstelling verlichting koetunnel E19 - P. Van Assche 
- Vraag - reacties op de nieuwe werkwijze 'op afspraak' - P. Van Assche 
Raadslid P. Van Assche merkt nog op dat de notulen van 8 november 2018, door onvoorziene 
omstandigheden niet op beeld werden opgenomen. Het verslag van deze zitting wel. 

Stemming:  
Met 11 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos 
Matheeussen, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana 
Vandekeere), 2 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche), 7 onthoudingen (Roel Van 
Hoeck, Eline Peeters, Sven Deckers, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Johan Bellens, Hans Verbeeck) 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 8 november 2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 13 december 2018  
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2. Dagorde OCMW-raad 20 november 2018 - kennisgevin g 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Peter Schrijvers, Derde schepen 

Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Rudi M atthé, Karina de Hoog, Leen Smouts, Dennis De 
bruyn, Gemeenteraadsleden 

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

Historiek 
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 november 2018: 
  
Agendapunten van de openbare zitting: 
Verslag - Briefwisseling 
1. Kennisname inkomende briefwisseling 
2. Kennisname van de verslagen van het vast bureau dd.  09.10.2018, 23.10.2018 
3. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 16.10.2018 
  
Secretariaat 
 
4. Remediëring inspectie WZC/CVK Sint-Maria 
5. Aanpassing opnamedocumenten CVK Sint-Maria 
6. Aanpassing opnamedocumenten WZC Sint-Maria 
  
Financiën 
7. Budget 2019 
8. Budgetwijziging 1 2018 
  
Intergemeentelijke samenwerking 
9. Igean Dienstverlening - Buitengewone Algemene Vergadering - 19 december 2018 - Goedkeuring 
10. Igean Milieu en veiligheid - Buitengewone Algemene Vergadering - 19 december 2018 - Goedkeuring 
11. Cipal - Buitengewone Algemene Vergadering - 14 december 2018 - Goedkeuring 

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. 20 november 
2018. 
 

Grondgebiedszaken 

3. Straatnaamgeving – voorlopige vaststelling – Gan zendries (wegenis verlengde Kempendries) 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Rudi Matthé, Karina de Hoog, Leen Smouts, Dennis De  bruyn, Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Schepen P. Schrijvers en raadslid L. Nicolaï vervoe gen de zitting.  
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 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand is van toepassing. 
Het decreet van. 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd op 01/07/1987 en 04/02/1997 en 29/11/2002 is van toepassing. Dit decreet legt de 
procedure voor straatnaamgeving vast. 

Historiek 
Op 28 februari 2018 werd een aanvraag gedaan voor het verkavelen van gronden grenzend aan de 
Kempendries en de Schoolstraat. 



3 

Op 14 juni 2018 werd het wegentracé goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Op 20 augustus 2018 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden voor 9 
loten grenzend aan de Kempendries en de Schoolstraat. 
Op 24 september 2018 stelde het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor nieuwe 
straatnaamgeving vast. 
Op 5 november 2018 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam. De cultuurraad geeft het 
advies om te kiezen voor Ganzendries. 
Op 19 november 2018 nam het college van burgemeester en schepenen akte van het verslag van de raad 
van bestuur van de cultuurraad. 

Motivatie 
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden, moet er een nieuwe straatnaam gekozen 
worden voor de nieuwe wegenis gelegen in het verlengde van de Kempendries. 
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 Ganzendries. Het college van burgemeester en schepenen 
sluit zich aan bij het advies van de cultuurraad. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. In dit 
dossier gaat het om een verlengde van de straat Kempendries, hier in Brecht centrum, een kleine 
verkaveling van een 9-tal kavels waar een nieuwe naam moet voor worden gekozen. In het dossier hebt u 
de historiek gezien die al loopt sinds de aanvraag op 28 februari 2018 voor het verkavelen van deze grond 
Op  20 augustus 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de verkaveling goedgekeurd en 
stelde men op 24 september 2018  de noodzaak vast voor een nieuwe straatnaamgeving. 
Op 05 november 2018 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam en geeft het advies om hier te 
kiezen voor Ganzendries.   
Op 19 november 2018 nam het college van burgemeester en schepenen akte van het advies en werd dit 
advies gevolgd.  Vandaag vragen we aan de gemeenteraad de straatnaam “Ganzendries” als voorlopige 
vaststelling aan te nemen. 
Wanneer deze gemeenteraad nu de voorlopige vaststelling doet van deze straatnaam volgt hier nog een 
openbaar onderzoek van 30 dagen en kunnen we in een latere fase overgaan tot de definitieve vaststelling. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt de nieuwe straatnaam Ganzendries voorlopig vast. 
  
Artikel 2  
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. 

4. Straatnaamgeving - Definitieve vaststelling de C atersplein 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Rudi Matthé, Karina de Hoog, Leen Smouts, Dennis De  bruyn, Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
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 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand is van toepassing.  
Het decreet van. 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd op 01/07/1987 en 04/02/1997 en 29/11/2002 is van toepassing. Dit decreet legt de 
procedure voor straatnaamgeving vast. 
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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 binnengebied). 
Op 8 maart 2018 werd het wegentracé goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Op 18 juni 2018 werd de aanvraag voor een wijziging en de uitbreiding van de hierboven vermelde 
verkaveling goedgekeurd 
Op 24 september 2018 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnamen. De cultuurraad geeft het 
advies om te kiezen voor Zandplein of 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. 
Op 11 oktober 2018 stelde de gemeenteraad de straatnaam de Catersplein voorlopig vast.   
Op 26 november 2018 sloot het college van burgemeester het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd 
van 26 oktober 2018 tot en met 26 november 2018, 12.00 uur.  
Er werden geen bezwaren ingediend. 

Motivatie 
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden, moet er een nieuwe straatnaam gekozen 
worden voor de nieuwe wegenis gelegen aan de Zandstraat. Er wordt aan gemeenteraad gevraagd om de 
straatnaam de Catersplein definitief vast te stellen. Tijdens de gemeenteraad van 11 oktober 2018 werd de 
straatnaam voorlopig vastgesteld, waarna een openbaar onderzoek georganiseerd werd van 26 oktober 
2018 tot en met 26 november 2018, 12.00 uur. Er werden 0 bezwaren ingediend. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. Het  gaat 
om een pleintje gelegen langs de Zandstraat in Sint-Job. 
Op 24 september 2018 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam en de cultuurraad adviseert 
om te kiezen voor de Catersplein. 
Op 11 oktober 2018  heeft deze  gemeenteraad de straatnaam de Catersplein  voorlopig vastgesteld. 
Unaniem zelfs. 
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 oktober 2018 tot 26 november 2018, 12.00 uur. Er 
werden hier geen bezwaren ingediend. 
Aan deze gemeenteraad wordt om een definitieve vaststelling gevraagd n om dit pleintje de naam te geven 
van de Catersplein. 
Indien hier de stemming gunstig is wordt de naam de Catersplein vanaf 1 februari 2019 definitief. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1   
De gemeenteraad stelt de straatnaam de Catersplein definitief vast. De nieuwe straatnaam gaat in vanaf 1 
februari 2019. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, de dienst bevolking, de 
dienst cultuur, de dienst duurzaamheid en milieu, de wegendienst, de dienst mobiliteit en integrale veiligheid 
en de dienst communicatie. 
 

5. OMV2018/216 - Omgevingsvergunning - Grondafstand  Terheidelaan 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Rudi Matthé, Karina de Hoog, Leen Smouts, Dennis De  bruyn, Gemeenteraadsleden 

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 II): zoals gewijzigd bij latere decreten en haar bijlagen. 
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen. 
Het decreet Grond- en Pandenbeleid door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 maart 2009 is van 
toepassing. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14/11/2003) is van toepassing. 
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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 uitvoeringsbesluiten. 
Het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet); 
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet). 

Historiek 
  
De heer Christophe Denissen wonende te Smederijstraat 13 te 2960 Brecht vraagt een 
omgevingsvergunning voor bouwen van een woning, tuinberging, rooien van bomen en het overwelven van 
een gracht in Terheidelaan 22 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 N8 
De aanvraag betreft bouwen van een woning, tuinberging, rooien van bomen en het overwelven van een 
gracht. 

Motivatie 
De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande woning op een perceel met een oppervlakte van 
1.666m². Een deel van de wegenis van de Terheidelaan waaraan het bouwperceel paalt, is momenteel in 
private eigendom. In het afgeleverde stedenbouwkundig attest voor het bouwen van de woning werd dan 
ook opgelegd dat de zone van het perceel gelegen in de wegenis langsheen de Terheidelaan dient  - 
kosteloos en zonder kosten –overgedragen te worden aan de gemeente. Het dossier van de 
grondoverdracht dient toegevoegd te worden aan het dossier voor de aanvraag voor omgevingsvergunning. 
De bouwheer dient zelf de kosten voor de notariële akte te dragen. 
Dit dossier met een voorstel voor notariële akte en bijhorend grondplan, wordt nu voorgelegd aan de 
gemeenteraad voor goedkeuring. Langsheen de Terheidelaan wordt er 122m², kosteloos en zonder kosten, 
afgestaan 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 om een beslissing te nemen over de grondafstanden; 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 
Tijdens de gemeenteraad wordt er een gepaste toelichting gegeven door schepen D. De Veuster. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de Terheidelaan met een 
oppervlakte van 122m²  -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare 
wegenis, zoals aangeduid op het plan van landmeter Roel Bernaerts, Hagelkruisakker 59,2990 Wuustwezel, 
gevoegd bij de aanvraag van mevrouw heer Christophe Denissen wonende te Smederijstraat 13 te 2960 
Brecht betreffende het bouwen van een woning, tuinberging, rooien van bomen en het overwelven van een 
gracht in Terheidelaan 22 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 N8 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

6. OMVV20187 - Omgevingsvergunning voor verkaveling  - grondafstand Hogeweg 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Rudi Matthé, Karina de Hoog, Leen Smouts, Dennis De  bruyn, Gemeenteraadsleden 

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 II): zoals gewijzigd bij latere decreten en haar bijlagen. 
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
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Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen. 
Het decreet Grond- en Pandenbeleid door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 maart 2009 is van 
toepassing. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14/11/2003) 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 uitvoeringsbesluiten. 
Het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend erfgoeddecreet); 
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet). 

Historiek 
De heer Louis Vermeiren wonende te Hazelaarsdreef 1 te 2960 Brecht vraagt een omgevingsvergunning 
voor het verkavelen van gronden voor verkavelen van gronden in 2 loten (1 gesloten, 1 halfopen) in 
Hogeweg 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 48 W4. 
De aanvraag betreft een verkaveling voor verkavelen van gronden in 2 loten (1 gesloten, 1 halfopen). 

Motivatie 
De aanvraag betreft het verkavelen van een lot voor halfopen bebouwing in een lot voor gesloten en 
halfopen bebouwing. Langsheen de Hogeweg ligt er nog een stuk grond met een oppervlakte van 41m²  in 
het wegentracé van de Hogeweg. Het is voorzien dat deze oppervlakte kosteloos en zonder kosten 
overgedragen wordt aan de gemeente. 
Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de verkavelingsaanvraag. 
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de 
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden. 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen D. De Veuster. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de Hogeweg met een 
oppervlakte van 41m² -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare 
wegenis, zoals aangeduid op het plan gevoegd bij de aanvraag van landmeter Francis Koyen, 
Eyndhovensteenweg 124, 2960 Brecht betreffende een nieuwe verkaveling gelegen te Hogeweg 8, 2960 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 48 W4. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

Interne Zaken 

7. Vaststelling gezamenlijke deontologische code vo or gemeente en OCMW Brecht 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Karina de Hoog, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Gemee nteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Raadslid R. Matthé vervoegt de zitting.  

Juridisch kader 
Artikel 193 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
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Historiek 
Artikel 193 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn een gezamenlijke deontologische code vaststelt voor het personeel van 
gemeente en OCMW dit als onderdeel van de organisatiebeheersing. 
De gemeenteraad van 12 april 2007 keurde een deontologische code opgemaakt voor gemeentepersoneel 
goed welke eveneens van toepassing is gemaakt op het OCMW personeel met de nodige tekstuele 
aanpassingen.  De deontologische code was inhoudelijk echter gelijk. 
Anno 2019 worden we door het decreet verplicht om een gezamenlijke deontologische code aan te nemen 
voor beide organisaties.  

Advies 
Gunstig advies werd verleend door de vakorganisaties door middel van het getekend protocol dd. 22 
november 2018 en dd. 4 december 2018. 
ACOD heeft ook gunstig advies gegeven. 

Motivatie 
Om in orde te zijn met de decretale verplichtingen hebben we de huidige twee deontologische codes 
genomen en er één document van gemaakt. 
Gemeenschappelijke deontologische code voor het per soneel van gemeente en OCMW Brecht  
1. Inleiding 
Door het gemeente en OCMW personeel wordt gewerkt met BRECHT voor ogen. Dit betekent dat de 
gemeente en het OCMW van Brecht zorg willen dragen voor een: 
  
Beleid, dat 
Rechtvaardig is voor alle Brechtse burgers en 
Efficiëntie nastreeft bij het nemen van beslissingen en de uitvoering ervan. 
Communicatie en informatie zijn de sleutels van het beleid. 
Hoge verwachtingen koesteren naar het bestuur toe kan en mag. 
Tevreden burgers en personeelsleden zijn immers onze norm! 
  
Brecht wordt zo een fijne gemeente, niet alleen om in te wonen, maar ook om in te leven! 
  
Met de visie in het achterhoofd helpt het personeel het bestuurlijke en ambtelijke beleid dat betrekking heeft 
op verschillende domeinen optimaal uit te voeren. Er moet wel benadrukt worden dat deze visie geschreven 
is door het personeel van het gemeentebestuur en niet door de politici die na hun verkiezing immers een 
beleidsverklaring schrijven die geldt voor 6 jaar. Dat is hun richtingwijzer. 
Rechtvaardigheid voor alle Brechtse burgers wordt nagestreefd bij alle beslissingen. Elke burger zal 
bijgevolg op dezelfde manier behandeld worden. Dit betekent dat bij gelijkaardige vragen een gelijkaardig 
antwoord wordt gegeven en dat de drempel om de gemeente en OCMW-diensten te betreden voor alle 
burgers laag is. Rechtvaardigheid houdt niet in dat elke vraag positief beantwoord wordt, maar wel dat de 
genomen beslissingen op eerlijke argumenten berusten. 
Men zal efficiënt handelen bij het nemen van beslissingen. Beslissingen worden op een snelle en juiste 
manier genomen en indien dit nodig is, worden inlichtingen ingewonnen bij andere diensten. Vooraleer een 
beslissing getroffen wordt, worden vaak een aantal stappen doorlopen. Deze stappen moeten gerespecteerd 
worden. Procedures om beslissingen te nemen mogen echter geen nutteloze tussenstappen maken. De 
vooropgestelde termijnen voor de behandeling van dossiers mogen niet overschreden worden. Er zal met zo 
weinig mogelijk middelen een zo goed mogelijk resultaat nagestreefd worden waarbij iedereen een gezond 
financieel beleid voor ogen houdt. 
Communicatie en informatie vormen de sleutels van het beleid. Zowel de interne als externe communicatie 
zijn belangrijk. Klantvriendelijke communicatie houdt in dat er op een duidelijke, voldoende, correcte manier 
zonder te lange wachttijden gecommuniceerd wordt. ICT en e-government ondersteunen deze 
communicatie. 
Personeelsleden en burgers mogen hoge verwachtingen koesteren naar het OCMW-bestuur. Burgers 
verwachten veel in ruil voor zo weinig mogelijk belastingsgeld. De verwachtingen van burgers worden in de 
mate van het mogelijke ingelost. Gemotiveerde personeelsleden verwachten een aangename werksfeer, 
opleiding en de nodige middelen om het werk te verrichten. Er wordt geprobeerd om elke werknemer de 
gepaste job te laten uitvoeren. Het personeel krijgt kansen en impulsen om zich te ontplooien. 
Tevreden burgers en personeelsleden zijn het doel van gemeente en OCMW Brecht. Elke burger moet 
tevreden de diensten verlaten en elk personeelslid moet zich goed in zijn vel voelen op het werk. 
Met BRECHT voor ogen zal onze gemeente een fijne gemeente worden om in te wonen en in te leven!!!! 
2. Centrale waarden 
De visie vormt de basis voor de centrale waarden van de deontologische code van het personeel.  Deze 
deontologische code is geen opsomming van regels, maar wil richting geven aan het handelen van het 
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personeel. Deze code wil hulp bieden bij dilemma’s. Met vragen kan u terecht bij de leden van het 
managementteam of uw diensthoofd. 
1. Loyaliteit – Correctheid – Rechtvaardigheid – Efficiëntie - Klantvriendelijkheid 
Loyaliteit betekent dat u trouw handelt volgens aangegane verbintenissen of aan hetgeen waartoe u door uw 
positie verplicht bent. Eerlijk en oprecht! 
Correctheid betekent dat u zonder fouten handelt en niet afwijkt van de gestelde eisen of regels. 
Rechtvaardigheid houdt in dat u zich redelijk, billijk en onpartijdig gedraagt. 
Door efficiënt te werken kan het grootst mogelijke resultaat bereikt worden met een bepaald middel. 
Klantvriendelijkheid houdt in dat u de klant/burger op een duidelijke en correcte manier behandelt zonder te 
lange wachttijden. 
2. Waarden in verhouding tot collega’s – mandatarissen en burgers 
* In relatie tot de collega’s 
U gaat respectvol om met collega’s en houdt er rekening mee dat normen en waarden onderling kunnen 
verschillen. U bent aanspreekbaar voor uw gedrag. 
U maakt gebruik van de vormingsmogelijkheden om uw kennis en vaardigheden te verbeteren. 
U streeft naar een open dialoog en constructieve samenwerking. 
Ongewenst seksueel gedrag is verboden. 
U bent verantwoordelijk voor uw eigen handelen en kan de keuzes die u binnen het werk maakt, 
verantwoorden. 
U kan beschikken over de nodige middelen om de doelstellingen te bereiken. Tijdens de diensturen wijdt u 
zich volledig aan uw job en maakt u geen ongeoorloofd gebruik van uitrusting of materiaal van de gemeente 
voor privédoeleinden. 
Diensthoofden evalueren hun medewerkers op een eerlijke manier. 
Diensthoofden zorgen dat ze aanspreekbaar zijn voor al hun medewerkers en dat de medewerkers op de 
juiste plaats en conform hun capaciteiten worden ingezet. 
Een vermoeden van fraude of corruptie meldt u bij uw hiërarchisch meerdere. 
* Tegenover mandatarissen 
Indien een mandataris (collega/burger) informatie vraagt, bezorgt u de relevante informatie snel en correct. 
Als ambtenaar kan u informatie hebben over mogelijke overheidsbeslissingen die de waarde van goederen 
of terreinen beïnvloeden. U zal deze informatie niet misbruiken. 
U werkt constructief en met kennis van zaken mee aan de voorbereiding en de evaluatie van het beleid. 
Uw adviezen en voorstellen formuleert u precies en volledig. 
U schaart zich achter de beslissing die het bestuur heeft genomen. U voert de beslissingen snel, efficiënt en 
plichtsbewust uit en houdt hierbij rekening met de geldende regelgeving. Uw persoonlijke opinie speelt hier 
geen rol bij. 
* Tegenover de burgers/klanten  
Aan klanten geeft u op een heldere wijze alle informatie, die voor de betrokkenen nuttig is. Tevens zorgt u 
voor een professioneel imago door bekwaamheid en initiatief te tonen. Elke dienst zorgt ervoor dat 
zogenaamde algemene dossier overstijgende informatieverstrekking begrijpelijk, juist en volledig is en dat de 
beoogde doelgroep ook daadwerkelijk bereikt wordt. 
Elke dienst werkt nauwkeurig, reageert oplossingsgericht en herstelt tijdig fouten. 
U werkt actief mee aan de klachtenprocedure en geeft klachten door via de juiste weg. 
U helpt klanten bij administratieve formaliteiten en verwijst hen zo gericht mogelijk door naar de juiste 
persoon of afdeling als u hen zelf niet kunt helpen. 
U houdt steeds het algemeen belang voor ogen. 
U houdt zich aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels. 
U mag alleen een geschenk aannemen indien dit geschenk een geringe waarde heeft. Indien u een dergelijk 
geschenk aanneemt, mag dat uw onafhankelijke opstelling ten opzichte van de schenker niet beïnvloeden. 
De acceptatie mag geen toekomstige verplichtingen scheppen. Zelf vraagt u geen gunsten. 
U meldt nevenfuncties- of activiteiten die onverenigbaar zijn met de belangen van het bestuur of die tot een 
conflict kunnen leiden aan uw diensthoofd. Ook als er door de uitoefening van deze activiteiten of functies 
een risico op schade ontstaat voor gemeente of OCMW Brecht moet u deze melden. 
Uw contacten met burgers en bedrijven zijn correct. Dat wil zeggen dat u geen voorkeursbehandeling 
verleent en dat u zich bij de uitoefening van uw functie niet laat beïnvloeden door filosofische, politieke of 
religieuze overtuigingen, door seksuele geaardheid, geslacht, ras of herkomst 
U voert beslissingen snel en efficiënt uit. U handelt dossiers binnen de opgelegde termijn af. Indien u niet 
aan een datum gehouden bent, behandelt u de dossiers binnen een termijn die u zelf als goede 
dienstverlening zou ervaren. 
In uw communicatie volgt u de huisstijl. 
U probeert door uw handelen het vertrouwen in gemeente en OCMW Brecht te versterken. 
In uw contacten met klanten en leveranciers vertegenwoordigt u de overheid als ambtenaar. U beperkt zich 
tot duidelijke, objectieve en neutrale informatie over de feiten. Indien u daar persoonlijke opinies aan 
toevoegt dan moet het duidelijk zijn dat u enkel in eigen naam spreekt. 
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U gaat binnen en buiten het werk zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers, gegevens van 
bedrijven en instellingen, politiek gevoelige informatie en andere informatie die in handen van 
buitenstaanders de belangen van gemeente en OCMW Brecht kunnen schaden. 
U zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig zijn opgeborgen als u uw werkplek verlaat en 
dat uw computer is afgesloten. 
3. Spreekrecht - Spreekplicht 
Binnen openbaarheid van bestuur vormen spreekrecht en spreekplicht belangrijke hoekstenen. Als 
personeelslid hebt u principieel spreekrecht en in een aantal gevallen ook spreekplicht. 
Spreekrecht betekent dat u vrij mag spreken of schrijven zonder dat daarvoor toestemming nodig is van de 
hiërarchisch meerderen. U hebt het recht om met collega’s, chefs, medewerkers, mandatarissen informatie 
uit te wisselen, ideeën te toetsen en uw standpunt te verdedigen. 
Bij spreekplicht worden twee categorieën bekeken: 
1)     In het kader van de wetgeving op de openbaarheid van bestuur dient het personeelslid toelichting te 
verstrekken aan diegene die hierom verzoekt. Het is echter de algemeen directeur die voorafgaand een 
beslissing neemt of aan een verzoek kan worden voldaan en dit op basis van enkele wettelijke bepalingen. 
2)   De personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of misdrijven 
vaststellen, brengen hun hiërarchische meerdere hiervan onmiddellijk op de hoogte. 
Indien u een persoonlijk standpunt of kritiek op de overheid formuleert, maakt u duidelijk dat u in eigen naam 
spreekt en niet namens het bestuur. 
Als de pers contact met u opneemt over dienstaangelegenheden dan verwijst u hem of haar naar de 
algemeen directeur, dit neemt niet weg dat u in de pers een persoonlijk standpunt kan vertolken, waarbij u 
duidelijk maakt dat u in eigen naam spreekt. 
Uw spreekrecht wordt echter beperkt door de loyauteitsplicht, het beroepsgeheim, de discretieplicht, de 
plicht tot gereserveerdheid en de geheimhoudingsplicht: 
1)     Loyauteitsplicht: Zodra een beslissing genomen is, schaart u zich erachter en voert u die snel en 
efficiënt uit. 
2)     Beroepsgeheim: Personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun 
zijn toevertrouwd, maken deze niet bekend buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht getuigenis 
af te leggen en buiten het geval dat de wet hem verplicht de geheimen bekend te maken. (art. 458 van het 
strafwetboek) 
3)     Discretieplicht: Deze plicht heeft te maken met feiten en documenten waarvan u kennis heeft door uw 
ambt. Deze beroepsplicht geldt specifiek voor de overheid en wordt ingesteld in het belang van de 
administratie zelf. 
4)     Gereserveerdheid: De plicht tot gereserveerdheid of terughoudendheid heeft te maken met het uiten 
van een opinie door een personeelslid en ‘de wijze waarop’ dit gebeurt. Bij het uitoefenen van het 
spreekrecht zijn bijgevolg zowel ‘de wijze waarop’ als ‘de kring’ waarin de medewerker zijn mening naar 
buiten uit van belang. 
Als loyaal en integer personeelslid moet u de neutraliteit en belangeloosheid van uw functie in acht nemen. 
Door uw woordgebruik en uitdrukkingswijze mag u deze niet schaden. U mag wel op een redelijke wijze 
kritiek op de handelingen van het bestuur uiten. Uw spreekrecht is bijvoorbeeld groter in vakbondskringen 
waar u optreedt als lid of vertegenwoordiger van een belangenvereniging, dan wanneer u als personeelslid 
optreedt en uw dienst vertegenwoordigt. 
5)     De geheimhoudingsplicht heeft betrekking op:        
- gegevens over het intern beraad zolang de eindbeslissing niet is genomen 
- gegevens die uiteraard geheim zijn of door uw hiërarchische chef als dusdanig worden gedefinieerd 
- medische, fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van collega’s of burgers 
- gegevens over de veiligheid van het land, bescherming van de openbare orde of financiële belangen van 
de overheid 
- vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens 
De geheimhoudingsplicht is ondergeschikt aan grondwettelijke, wettelijke of decretale bepalingen die u tot 
spreken verplichten, bijvoorbeeld als u voor de rechtbank moet getuigen. 
Slot 
Als personeelslid van gemeente en OCMW Brecht onderschrijft u de visie en draagt u de waarden uit deze 
code hoog in het vaandel. U zal uw handelingen en activiteiten erop afstemmen. 
  
Een passende toelichting wordt gegeven door Luc Aerts, burgemeester-voorzitter. 
  
Raadslid P. Van Assche meldt dat hij deze opmerking reeds in het verleden heeft gemaakt. We zijn niet 
tegen de inhoud, maar dit staat allemaal in andere regelgeving. 
Burgemeester-voorzitter Luc Aerts repliceert dat hij gedeeltelijk gelijk heeft.  Het is niet slecht dat dit bij een 
indiensttreding in begrijpelijke taal kan worden voorgelegd aan het personeelslid. 
Raadslid E. Peeters vraagt of aan 3,2) kan toegevoegd worden dat personeel ook terecht kan bij een 
vertrouwenspersoon van een externe firma (Igean). 
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Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat de rol van vertrouwenspersoon in een organisatie heel 
specifiek is, bijvoorbeeld over pesterijen of ongewenst seksueel overschrijdend gedrag.  Hier gaat het over 
onregelmatigheden die worden vastgesteld in het bestuur. 
Raadslid E. Peeters vraagt of het gaat over een hiërarchisch meerdere. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat het bij eender welke hiërarchisch meerdere kan zijn. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de gezamenlijke deontologische code voor het gemeente en OCMW personeel van 
Brecht goed. 
  
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdiensten gemeente en OCMW. 

8. Beheersovereenkomst gemeente - OCMW 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Karina de Hoog, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Gemee nteraadsleden 

Juridisch kader 
Artikel 196 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt in §2 dat tussen de gemeente en het OCMW  dat 
de gemeente bedient beheersovereenkomsten kunnen worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik 
van elkaars diensten. 
In de beheersovereenkomst kan, overeenkomstig artikel 196 §2 lid 2 worden opgenomen dat de gemeente 
en het OCMW voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan 
worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid kunnen 
toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen vastgelegd in dit decreet. 
Het is aan de gemeenteraad om vast te leggen wat de inhoud van de beheersovereenkomst is. 

Advies 
Positief advies van vakorganisaties. 

Motivatie 
Het nieuwe decreet lokaal bestuur werd goedgekeurd op 21 december 2017 en op 15 februari 2018 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De decreetgever heeft door de goedkeuring gezorgd voor een 
uitgebreidere wettelijke basis voor de totstandkoming van een nauwe samenwerking tussen gemeente en 
OCMW. Artikel 2 van het decreet over het lokale bestuur bepaalt dat de gemeente en de OCMW’s beogen 
om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een 
burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. 
Gemeente en OCMW Brecht werken reeds langere tijd nauw samen op verschillende domeinen. Kennis en 
expertise worden uitgewisseld met het oog op het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Sedert 16 
november 2015 is er een gemeenschappelijke secretaris, nu algemeen directeur. Sedert 1 oktober 2018 is 
er eveneens een financieel directeur voor gemeente en OCMW Brecht. De eenheid in aansturing op 
ambtelijk vlak wordt sedertdien uitgevoerd. 
Met de goedkeuring van het nieuwe decreet, verplicht de decreetgever ons om verder te werken aan een 
geïntegreerde organisatie. Hoewel gemeente en OCMW aparte juridische entiteiten blijven, moet er vanaf 1 
januari 2019 een gemeenschappelijk organogram zijn, een gemeenschappelijk managementteam en een 
gemeenschappelijke deontologische code. 
Onderhavige beheersovereenkomst heeft tot doel afspraken te maken tussen de gemeente en het OCMW 
omtrent het gemeenschappelijk inzetten van personeelsleden.  Alleen op die wijze kan geëvolueerd worden 
naar een geïntegreerde organisatie. Het is aan de gemeenteraad om vast te leggen wat de inhoud van de 
beheersovereenkomst is. 
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 beheersovereenkomst gemeente en OCMW. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan beide personeelsdiensten. 
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9. Eretitel 'Ereschepen' - Walter Van Puymbroeck 

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

Maria Vochten, Joziena Slegers, Karina de Hoog, Lee n Smouts, Dennis De bruyn, 
Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Schepen W. Van Puymbroeck verlaat de zitting.  

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 13.12.2012 over de toekenning van eretitels 

Historiek 
Het mandaat van de heer W. Puymbroeck zal op 31.12.2018 een einde nemen. 

Motivatie 
De gemeentelijke administratie voerde een onderzoek uit naar het aantal jaren dat de heer W. Van 
Puymbroeck een officieel mandaat uitoefende in de gemeente Brecht. 
Wie tenminste 10 jaar schepen was, kan machtiging verleend worden tot het voeren van de eretitel van hun 
ambt. 
De heer W. Van Puymbroeck heeft volgende mandaten vervuld gedurende de volgende legislaturen: 
1) Legislatuur 1995 - Raadslid OCMW 
2) Legislatuur 2001 - Gemeenteraadslid 
3) Legislatuur 2007 - Schepen 
4) Legislatuur 2013 - Schepen 
De heer W. Van Puymbroeck betuigde zijn interesse voor de toekenning van deze titel. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Bij geheime stemming - 22 stembriefjes : 
ja : 21  
neen : 0 
onthouding : 1 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend om de eretitel 'Ereschepen' toe te kennen aan schepen W. Van Puymbroeck. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer W. Van Puymbroeck. 
 

10. Eretitel 'Ereschepen' - Peter Schrijvers 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Peter Schrijvers, Derde schepen 

Maria Vochten, Joziena Slegers, Karina de Hoog, Lee n Smouts, Dennis De bruyn, 
Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Schepen W. Van Puymbroeck neemt terug deel aan de z itting.  
Schepen. P. Schrijvers verlaat de zitting.  

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 13.12.2012 over de toekenning van eretitels 

Historiek 
Het mandaat van de heer P. Schrijvers zal op 02.01.2019 een einde nemen. 

Motivatie 
De gemeentelijke administratie voerde een onderzoek uit naar het aantal jaren dat de heer P. Schrijvers een 
officieel mandaat uitoefende in de gemeente Brecht. 
Wie tenminste 10 jaar schepen was, kan machtiging verleend worden tot het voeren van de eretitel van hun 
ambt. 
De heer P. Schrijvers heeft volgende mandaten vervuld gedurende de volgende legislaturen: 
1) Legislatuur 2001 - Raadslid OCMW 
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2) Legislatuur 2007 (13.03.2008-2012) - Schepen 
3) Legislatuur 2013 - Schepen 
De heer P. Schrijvers betuigde zijn interesse voor de toekenning van deze titel. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Bij geheime stemming - 22 stembriefjes : 
Ja : 19 
neen : 1 
onthouding : 2 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend om de eretitel 'Ereschepen' toe te kennen aan schepen P. Schrijvers. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer P. Schrijvers. 

11. Eretitel 'Ereschepen' - Maria Cecilia Dierckx 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Karina de Hoog, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Gemee nteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Schepen P. Schrijvers neemt terug deel aan de zitti ng.  

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 13.12.2012 over de toekenning van eretitels 

Historiek 
Het mandaat van Mevrouw C. Dierckx, raadslid van het OCMW, zal op 2.01.2019 een einde nemen. 

Motivatie 
De gemeentelijke administratie voerde een onderzoek uit naar het aantal jaren dat Mevrouw C. Dierckx een 
officieel mandaat uitoefende in de gemeente Brecht. 
Wie tenminste 10 jaar schepen was, kan machtiging verleend worden tot het voeren van de eretitel van hun 
ambt. 
Mevrouw C. Dierckx heeft volgende mandaten vervuld gedurende de volgende legislaturen: 
1) Legislatuur 1983 - Gemeenteraadslid 
2) Legislatuur 1989 - Gemeenteraadslid 
3) Legislatuur 1995 - Schepen 
2) Legislatuur 2001 - Schepen 
3) Legislatuur 2007 - Gemeenteraadslid 
4) Legislatuur 2013 - OCMW raadslid 
Mevrouw C. Dierckx betuigde haar interesse voor de toekenning van deze titel. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Bij geheime stemming - 23 stembriefjes : 
ja : 22 
neen : 0 
onthouding : 1 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend om de eretitel 'Ereschepen' toe te kennen aan Mevrouw C. Dierckx. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Mevrouw C. Dierckx. 

12. Eretitel 'Eregemeenteraadslid' - Vik Meeusen 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Karina de Hoog, Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Raadsleden L. Smout en D. De bruyn nemen deel aan d e zitting.  
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Juridisch kader 
Het gemeentedecreet 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 13.12.2012 over de toekenning van eretitels 

Motivatie 
De gemeentelijke administratie voerde een onderzoek uit naar het aantal jaren dat de heer V. Meeusen een 
officieel mandaat uitoefende in de gemeente Brecht. 
Aan raadsleden die gedurende tenminste 18 jaar zitting hebben gehad in de gemeenteraad en de raad van 
het OCMW en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan machtiging verleend worden tot het voeren van de 
eretitel van hun ambt. 
De heer Vik Meeusen heeft volgende mandaten vervuld gedurende de volgende legislaturen: 
1) Legislatuur 1989 : Gemeenteraadslid 
2) Legislatuur 1995 : Gemeenteraadslid 
3) Legislatuur 2001 : Gemeenteraadslid 
4) Legislatuur 2007 : Gemeenteraadslid 
5) Legislatuur 2013 : Gemeenteraadslid 
De heer Vik Meeusen betuigde zijn interesse voor de toekenning van deze titel. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Bij geheime stemming - 25 stembriefjes : 
ja : 23 
neen : 0 
onthouding : 2 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend om de eretitel 'Eregemeenteraadslid' toe te kennen aan de heer V. Meeusen. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer V. Meeusen. 

13. Eretitel 'Eregemeenteraadslid' - Jos Dignef 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Beleids- en beheerscyclus 
Raadsleden M. Vochten en J. Slegers nemen deel aan de zitting.  

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 13.12.2012 over de toekenning van eretitels 

Historiek 
Het mandaat van de heer Jos Dignef, raadslid van het OCMW, zal op 2.01.2019 een einde nemen. 

Motivatie 
De gemeentelijke administratie voerde een onderzoek uit naar het aantal jaren dat de heer J. Dignef een 
officieel mandaat uitoefende in de gemeente Brecht. 
Aan raadsleden die gedurende tenminste 18 jaar zitting hebben gehad in de gemeenteraad en de raad van 
het OCMW en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan machtiging verleend worden tot het voeren van de 
eretitel van hun ambt. 
De heer Jos Dignef heeft volgende mandaten vervuld gedurende de volgende legislaturen: 
1) Legislatuur 1995 - Gemeenteraadslid 
2) Legislatuur 2001 - Gemeenteraadslid 
3) Legislatuur 2007 - Gemeenteraadslid 
4) Legislatuur 2013 - Raadslid OCMW 
De heer Jos Dignef betuigde zijn interesse voor de toekenning van deze titel. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Bij geheime stemming - 27 stembriefjes : 
ja : 23 
neen : 1 
onthouding : 3 
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Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend om de eretitel 'Eregemeenteraadslid' toe te kennen aan de heer Jos Dignef. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Jos Dignef. 
 

14. Eretitel 'Eregemeenteraadslid' - Roel Van Hoeck  

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Roel Van Hoeck, Karina de Hoog, 
Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Raadslid R. Van Hoeck verlaat de zitting.  

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 13.12.2012 over de toekenning van eretitels 

Historiek 
Het mandaat van R. Van Hoeck, raadslid, zal op 2.01.2019 een einde nemen. 

Motivatie 
De gemeentelijke administratie voerde een onderzoek uit naar het aantal jaren dat de heer R. Van Hoeck 
een officieel mandaat uitoefende in de gemeente Brecht. 
Aan raadsleden die gedurende tenminste 18 jaar zitting hebben gehad in de gemeenteraad en de raad van 
het OCMW en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan machtiging verleend worden tot het voeren van de 
eretitel van hun ambt. 
De heer Roel Van Hoeck heeft volgende mandaten vervuld gedurende de volgende legislaturen: 
1) Legislatuur 2001 : Schepen 
2) Legislatuur 2007 : Gemeenteraadslid 
3) Legislatuur 2013 : Raadslid OCMW en gemeente 
De heer Roel Van Hoeck betuigde zijn interesse voor de toekenning van deze titel. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Bij geheime stemming - 26 stembriefjes : 
ja : 22 
neen : 1 
onthouding : 3 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend om de eretitel 'Eregemeenteraadslid' toe te kennen aan de heer R. Van Hoeck 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer R. Van Hoeck. 

15. Aanvullend reglement - Blauwe Zone – parking vo or ontmoetingscentrum Dorpsstraat 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Beleids- en beheerscyclus 
Raadslid R. Van Hoeck neemt terug deel aan de zitti ng.  
De zitting wordt 3 minuten geschorst voor het nemen  van een foto.  

Juridisch kader 
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 42 
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg; 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 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; 
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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 
Met de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts worden vooraan op de parking aan de kant 
van de Dorpsstraat 8 gewone parkeerplaatsen en 2 minder-validen parkeerplaatsen aangelegd. 
Achteraan (kant Fruithoflaan) worden nog 68 parkeerplaatsen ingericht. 
In het verleden waren er vooraan meer parkeerplaatsen ter beschikking. Door de bezoekers van de 
handelszaken en langparkeerders werd veel gebruik gemaakt van deze parkeerplaatsen. 

Motivatie 
Om te vermijden dat langparkeerders en lichte vrachtwagens de nieuwe parkeerplaatsen gaan innemen 
wordt voorgesteld om voor deze parkeerplaatsen een zone met beperkte parkeertijd in te voeren zodat 
bezoekers van de handelszaken deze parkeerplaatsen maximaal kunnen aanwenden. Langparkeerders en 
lichte vrachtwagens hebben voldoende parkeerplaatsen beschikbaar op aannemelijke afstand. 
Dit wil zeggen dat gebruik van parkeerschijf verplicht is van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur 
en 18.00 uur. De maximum parkeerduur bedraagt twee uur. 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende 
verkeerstekens welke geplaatst zullen worden door de gemeentelijke diensten. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen L. Torfs. 
Aan de voorzijde van het nieuwe ontmoetingscentrum te Sint-Lenaarts, aan de kant van de Dorpsstraat dus, 
worden 8 gewone en 2 mindervalidenparkeerplaatsen ingericht. 
Om te vermijden dat langparkeerders en lichte vrachtwagens de 8 gewone parkeerplaatsen zouden 
innemen, wordt voorgesteld om voor deze parkeerplaatsen een blauwe zone in te richten.  Met andere 
woorden een zone met een maximum parkeerduur van 2 uur.  Het gebruik van de parkeerschijf wordt hier 
dan verplicht van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur. 
Deze maatregel komt vooral de bezoekers van de handelszaken ten goede.  Achteraan het centrum, aan de 
kant van de Fruithoflaan, worden 68 parkeerplaatsen ingericht waardoor er daar en verder in de buurt voor 
langparkeerders en lichte vrachtwagens nog voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 
Om dit aanvullend reglement op het wegverkeer kenbaar te maken, wordt de nodige signalisatie 
aangebracht. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Op de parking voor het Ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts (kant Dorpsstraat) wordt een zone met beperkte 
parkeertijd ingesteld. 
Het gebruik van de parkeerschijf wordt er verplicht van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 
18.00 uur. De maximum parkeerduur bedraagt twee uur. 
  
Artikel 2  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
zonale verkeerstekens E9b (Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor 
dubbelgebruik en minibussen) aangevuld met de parkeerschijf. 
  
Artikel 3  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Huis voor Verkeersveiligheid,  Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel. 

Financiën 

16. Regeling vervanging afwezigheid financieel dire cteur 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Artikel 81 van het gemeentedecreet en artikel 166 van het decreet lokaal bestuur (inwerkingtreding op 1 
januari 2019). 

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

Motivatie 
De gemeenteraad is bevoegd om de vervanging van de financieel directeur te regelen. Op basis van dit 
besluit kan de financieel directeur voor elke afwezigheid een waarnemend financieel directeur aanstellen om 
de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. 
Waar dit in het verleden gebeurde voor gemeente en OCMW apart, dient dit nu in hoofde van één persoon 
geregeld te worden. Voorheen was slechts 1 persoon aangeduid. Om de continuïteit te garanderen, wordt 
vanaf nu een bijkomende persoon in tweede rangorde voorgesteld. 
De voorkeur wordt gegeven aan functies met financiële expertise in de organisatie van gemeente en 
OCMW. Volgende rangorde wordt voorgesteld : 
1. Wilfried Symens 
2. Katrien Verschueren 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Bij afwezigheid of verhindering van de financieel directeur worden volgende personen aangesteld voor de 
functie van waarnemend financieel directeur in volgende rangorde: 
1. Wilfried Symens 
2. Katrien Verschueren 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst, aan de heer Wilfried Symens en 
aan mevrouw Katrien Verschueren. 

17. Dotatie Brandweerzone Rand Dienstjaar 2019 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein:  Veiligheidszorg 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur biedt een ondersteunende rol op het vlak van veiligheid voor elke 
Brechtenaar. 
Actieplan: Toelagen veiligheid 
Actie: Toelage brandweerzone Rand 
Budgetcode: 2019/6494001/4/0410 
  

Juridisch kader 
Gemeentedecreet, 15.07.2005 
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid art. 68: “De gemeentelijke dotatie wordt 
ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting.” 
Omzendbrief BB 2014 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, ABB, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 
Brussel van 5 september 2014 waarbij gemeld wordt dat vanaf 1 januari 2015 de brandweerzones actief 
worden 
  

Historiek 
Het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet gefinancierd worden door de gemeenten van deze zone. 
Dit gebeurt aan de hand van een verdeelsleutel, op basis van bevolkingscijfers (75%) en kadastraal inkomen 
(25%) per gemeente. 

Motivatie 
Op het moment van opmaak van de begroting 2019 door de brandweerzone Rand waren de actuele cijfers 
van het KI nog niet gekend. Daarom werd de verdeelsleutel van 2018 doorgetrokken. Bij een eerste 
budgetwijziging 2019 zullen de meest actuele cijfers worden gebruikt en wordt de dotatie mogelijk 
aangepast. 
De gemeentelijke bijdrage aan de brandweerzone Rand bedraagt 851.129 euro. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts.  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



17 

Besluit 
Artikel 1  
Voor het dienstjaar 2019 zal een gemeentelijke bijdrage van 851.129 euro overgemaakt worden aan de 
brandweerzone Rand. 
Indien de waardebepaling van de onroerende goederen aanleiding geeft tot een zonale begrotingswijziging 
zal te gepaste tijde een gemeentelijke budgetwijziging in meer of in min ter goedkeuring voorgelegd worden. 
 
Artikel 2  
De betaling gebeurt van het krediet ingeschreven onder registratiesleutel 2019/6494001/4/0410 van actie 
Toelage brandweerzone Rand van het budget 2019. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de brandweerzone Rand. 

18. Dotatie PZ Voorkempen - dienstjaar 2019 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 4 Veiligheidszorg 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur biedt een ondersteunende rol op het vlak van veiligheid voor elke 
Brechtenaar 
Actieplan: We willen bescherming bieden door de bevoegde instanties te ondersteunen 
Actie: Toelagen veiligheid 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet 15.07.2005 
Artikel 40 van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 
7 december 1998 
  
  

Historiek 
Elke gemeenteraad van de zone stemt over de dotatie die aan het lokaal politiekorps moet worden 
toegekend en die aan de politiezone zal worden gestort. 
De kredieten in het budget moeten volstaan voor de financiering van de dotatie, opgenomen in het 
politiebudget. 
Er is dus overeenstemming nodig tussen beide budgetten. Bijgevolg moet de gemeentelijke dotatie aan de 
politiezone vastgesteld worden in een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit, vooraleer zowel de zone als de 
gemeente zelf een beslissing treffen over het budget. 

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

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de politiedotatie van 3.206.538 euro voor het dienstjaar 2019 goed. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie Voorkempen, de financieel directeur 
en de dienst toezicht. 

19. Intekening op het aan de gemeente toekomende pr o rata deel van de 10.000 provinciale 
aandelen van Pidpa. 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44 en 59. 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42. 
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019. 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
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Historiek 
Brief van Pidpa van 26 oktober 2018 met toelichting overdracht provinciale aandelen A.  
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
De provincie Antwerpen is in het bezit van 10.000 aandelen A (aandelen van het compartiment A = 
watervoorziening), met een nominale waarde van 2,50 euro per aandeel. 
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de uittreding van de provincie Antwerpen uit Pidpa. De 
provincie Antwerpen heeft besloten conform de statutaire bepalingen de totaliteit van zijn aandelen A tot 
overdracht  aan de deelnemers aan te bieden. 
Hierbij worden de provinciale aandelen tegen nominale waarde van 2,50 euro per aandeel aan de 
gemeentelijke deelnemers aangeboden. De gemeente kan intekenen op een pro rata deel van die 10.000 
aandelen A, waardoor de gemeente haar positie als deelnemer van Pidpa kan versterken.  
Het aantal aandelen A waarop de gemeente kan intekenen is statutair bepaald en gebaseerd op het officiële 
bevolkingscijfer van 31 december 2014. De gemeente kan eventueel intekenen op een hoger aantal 
aandelen A ingeval één (of meer) gemeentelijke deelnemer(s) haar (hun) recht op het inschrijven op 
aandelen A niet zou(den) uitoefenen. 
De statuten bepalen dat de gemeentelijke deelnemers binnen een termijn van 60 werkdagen dienen aan te 
geven of zij intekenen op het hen toekomende deel van de aangeboden aandelen.  
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te tekenen op het aan de gemeente toekomende deel van 
deze 10.000 provinciale aandelen. 

Advies 
Er zijn hieraan financiële aspecten verbonden. Binnen de maand  na de kennisgeving van het definitieve 
verdelingsplan dient een prijs van 2,50 euro per aandeel aan de overdrager te worden betaald. De juiste 
bedragen zijn pas bekend na het opmaken van het definitieve verdelingsplan.    

Motivatie 
De gemeente kan met het intekenen op het haar toekomend pro rata deel van die 10.000 aandelen A, haar 
positie als deelnemer van Pidpa versterken.  
Een gepaste toelichting wordt gegeven door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Ingetekend wordt op het aan de gemeente toekomende 'pro rata' deel van de aangeboden 10.000 
provinciale aandelen  A, nl.  231. De gemeente zal de volstorting ervan doen na beslissing van de raad van 
bestuur over de toebedeling van het aantal aandelen per gemeente.   
  
Artikel 2  
Voor het geval één of meer gemeentelijke deelnemers niet zouden intekenen op een pro rata deel van de 
aangeboden 10.000 provinciale aandelen A, wordt tevens ingetekend op het 'pro rata' deel van de aandelen 
A waarop niet wordt ingeschreven door die andere gemeente(n) en zal de volstorting ervan eveneens 
gebeuren na beslissing van de raad van bestuur over de toebedeling van het aantal aandelen per gemeente.  
  
Artikel 3  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld 
een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

20. Budgetwijziging 1 OCMW Brecht dienstjaar 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Beleids- en beheerscyclus 
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 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 20 november 2018 betreffende budgetwijziging 1 
2018 van OCMW Brecht. 

Historiek 
De Raad voor maatschappelijk welzijn keurde in zitting van 20 november 2018 budgetwijziging 1 2018 voor 
het OCMW Brecht goed. 

Motivatie 
  
De budgetwijziging 2018 van het OCMW Brecht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad 
omdat de gemeentelijke bijdrage wijzigt. Dit naar aanleiding van de doorstorting van de subsidies voor het 
vluchtelingenbeleid ter waarde van 19.714 euro. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 2.120.714 euro. Dit 
bedrag is voorzien in de tweede budgetwijziging 2018 van de gemeente. 
Er wordt een gepaste toelichting verstrekt door voorzitter A. Van Dyck. 
De toelichting wordt gegeven voor tegelijk de budgetwijziging 1 van het budget van het OCMW en het 
budget 2019. 
De OCMW-raad van 13 november 2018 keurde de budgetwijziging 2018 en het budget 2019 van het OCMW 
van Brecht goed. Net zoals in de gemeente, werd het meerjarenplan niet aangepast omdat dit het laatste 
jaar van de legislatuur is. 
Het budget bepaalt het beleid dat gevoerd wordt.  Het legt de beleidskeuzes vast, gekoppeld aan de 
financiële gevolgen.  Deze werkwijze is eigen aan de beleids- en beheercyclus, namelijk het ontwikkelen van 
een visie, deze concreet maken in een aantal acties, en de financiële gevolgen vastleggen door het 
opnemen van een realistische raming. 
De voorliggende budgetwijziging 1 heeft als doel de ramingen van 2018 te verfijnen op basis van actuele 
cijfers en verder in te spelen op nieuwe situaties.  Het gaat om een aantal financiële aanpassingen die 
noodzakelijk zijn voor het dagelijks beheer van het OCMW.  Daarnaast werd het resultaat uit de jaarrekening 
2017 verwerkt in deze budgetwijziging.  Een globaal overzicht van alle wijzigingen is terug te vinden in de 
financiële toestand op p. 55. De motivering van de wijzigingen vindt u vooraan de bundel. 
Concluderend in het kader van deze budgetwijziging kan meegegeven worden dat de aangebrachte 
wijzigingen een evenwicht op kasbasis en in de autofinanciering teweeg brengen.  De gemeentelijke bijdrage 
stijgt in budgetwijziging 2018 enkel met 45.408 euro omwille van de bijkomende toelage aan het OCMW 
naar aanleiding van subsidies die de gemeente zelf ontving in het kader van de vluchtelingencrisis.  Met 
andere woorden, behoudens de bijkomende toelage in het kader van de vluchtelingencrisis, dient door de 
gemeente geen bijkomend budget voor het OCMW voorzien te worden. 
Naast de budgetwijziging voor het budgetjaar 2018, ging de OCMW-raad van 13 november 2018 ook 
akkoord met het budget 2019. 
De uitgangspunten voor het budget bleven dezelfde.  Het OCMW van Brecht wil inzetten op een kwalitatieve 
dienstverlening aan haar klanten.  Het werkt daarbij efficiënt en zorgt voor een beheersing van de 
uitgaven.  Personeel wordt op een doeltreffende manier ingezet, rekening houdend met de kwaliteit van de 
dienstverlening en het welzijn van de werknemers.  Daarnaast worden de ontvangsten geoptimaliseerd en 
voortdurend gemonitord.  We blijven inzetten op de integratie tussen gemeente en OCMW waarbij 
ingespeeld wordt op opportuniteiten die beide organisaties beter en efficiënter kunnen maken.  Het 
investeringsbudget werd terug onder de loep genomen. 
Vanaf 2019 wordt rekening gehouden met de wijzigingen die zich in het landschap van de openbare 
besturen zullen manifesteren.  Met andere woorden, vanaf 2019 wordt geen wedde meer voorzien voor de 
voorzitter en worden geen zitpenningen voor de OCMW-raadsleden en leden van het vast bureau 
voorzien.  De zitpenningen voor de leden van het bijzonder comité blijven wel behouden. 
De meeste middelen binnen het exploitatiebudget worden voorzien voor personeelsuitgaven.  Bij de opmaak 
van het personeelsbudget werd rekening gehouden met de reeds gekende vervangingen, een halftijdse 
bijkomende onthaalmedewerker op C-niveau, en vanzelfsprekend ook met premies, anciënniteit en 
indexering.  Bovendien is de stijging van de responsabiliseringsbijdrage voorzien. 
In het budget wordt vanaf 2019 rekening gehouden met een vermindering van het aantal LOI-plaatsen van 
48 naar 19.  Dit heeft een daling van bepaalde uitgaven tot gevolg, zoals de huur van een aantal woningen, 
maar vooral ook een daling van de subsidies in de ontvangsten.  We zien verder een stijging van het aantal 
leefloondossiers, een trend die zich vermoedelijk zal doorzetten.  het spreekt voor zich dat het OCMW de 
actualiteit nauw opvolgt. 
De DIO- en aanleunwoningen kunnen in het najaar van 2019 in gebruik genomen worden. Zowel de uitgave 
aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen als de ontvangsten van de toekomstige bewoners 
zijn voorzien. 
De gemeentelijke bijdrage blijft de belangrijkste externe financieringsbron voor het OCMW. Gezien de 
stijging van een aantal uitgaven waar geen ontvangsten tegenover staan, zoals de reeds vermelde 
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responsabiliseringsbijdrage of de vermindering van het aantal plaatsen in het LOI, werd de gemeentelijke 
bijdrage verhoogd met 228.000 euro tot 2.328.000 euro.  Met deze bijdrage kan het structureel financieel 
evenwicht, de zogenaamde autofinancieringsmarge, bereikt worden. 

Stemming:  
Met 18 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 8 stemmen tegen (Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, 
Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 1 onthouding (Joziena Slegers) 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de eerste budgetwijziging 2018 van het OCMW Brecht goed. 
Artikel 2  
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid en aan het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn. 

21. Budget OCMW Brecht dienstjaar 2019 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Beleids- en beheerscyclus 
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 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 20 november 2018 betreffende het budget 2019 voor 
het OCMW Brecht.  

Historiek 
De OCMW-raad keurde het budget 2019 goed in zitting van 20 november 2018. 

Motivatie 
  
Omdat de gemeentelijke bijdrage stijgt, ligt het budget 2019 van het OCMW ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraad. Een motivering van de wijzigingen is voorzien in de toelichtende nota vooraan het budget. 
De gemeentelijke bijdrage stijgt tot 2.328.000 euro en is voorzien in het gemeentelijk budget 2019. 
Voorzitter A. Van Dijck verstrekt een gepaste toelichting over het budget 2019 van OCMW Brecht. 
De toelichting wordt gegeven voor tegelijk de budgetwijziging 1 van het budget van het OCMW en het 
budget 2019. 

Stemming:  
Met 18 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 8 stemmen tegen (Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, 
Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 1 onthouding (Joziena Slegers) 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt het budget 2019 van OCMW Brecht goed. 
Artikel 2  
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid en aan het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn. 
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22. Budgetwijziging 2018/2 gemeente Brecht 

Beleids- en beheerscyclus 
Raadslid K. De Hoog vervoegt de zitting.  

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 14 december 2017 over het budget voor het dienstjaar 2018. 

Advies 
Het MAT verleende een positief advies op 16 oktober 2018. 

Motivatie 
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 27 november 2018. 
De wijzigingen in het budget 2018 worden gemotiveerd in het verslag van algemeen directeur A. Marnef. 
De burgemeester-voorzitter verzoekt aan de raadsleden om de artikelen aan te duiden welke zij afzonderlijk 
wensen te bespreken en eventueel aan een afzonderlijke stemming wensen te onderwerpen. 
Raadslid E. Peeters stelt volgende vraag 
1. Hoe ver bedraagt de realisatiegraad op dit moment? Zowel qua vastlegging als aanrekening. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat voor investeringen we op 62% zitten.  Dit heeft te maken met 
het ontmoetingscentrum 't Centrum waarbij we betalen op basis van facturen die binnenkomen. 
Bij globaal percentage kan ingeschat worden dat er een gunstig batig resultaat is. 
Raadslid E. Peeters vraagt of de aanrekeningen van de investeringen nog overgemaakt kunnen worden? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat deze nog zullen overgemaakt worden. 
Raadslid E. Peeters verwijst naar pagina 2. 
2. Zal de lening van 2,3 miljoen euro nog opgenomen worden (dit jaar)? Tegen welke voorwaarden zou deze 
lening opgenomen worden? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts zegt dat er is nog geen procedure opgestart.  In het verleden gebeurde dat 
alleen als er effectief geleend zou moeten worden. 
Raadslid E. Peeters heeft nog een vraag over pagina 2 : 
3. Hoe ver staat het met het opnamesysteem? Wanneer kan dit in werking gesteld worden ? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat er twee pistes zijn die de gemeente momenteel bekijkt: 
enerzijds is V-ict-or bezig met een raamovereenkomst op te maken en legt de leverancier van de e-notulen 
contacten om de module verder uit te breiden. We wachten op beide partijen om een gefundeerde keuze te 
kunnen maken. We verwachten in het voorjaar 2019 meer informatie. 
Raadslid E. Peeters verwijst bij volgende vraag naar pagina 3. 
4. Wat is de aangepaste timing voor de werken aan het fietspad in de Kloosterstraat ?  
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat Igean is begonnen met eerste contacten inzake 
grondverwervingen.  In 2018 zijn er dus geen grondverwervingen meer.  Dit zal rond zijn in 2019.  In 2020 
kan dan met het dossier riolering - fietspad gestart worden. 
Raadslid E. Peeters heeft over pagina 4 volgende vraag : 
5. Om welke reden gaat de aanleg van de parking hoek Biest/Hofstraat niet door ? Is er reeds een ander 
project voor ingediend? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts zegt dat de eigenaar heeft laten weten dat hij alsnog een bouwproject zou 
opstarten.  Tot op heden werd er nog geen nieuwe aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend. 
Raadslid E. Peeters verwijst voor volgende vraag ook naar pagina 4 : 
6. Is het al duidelijker of de gemeente zal toekomen met de vergoeding van Pidpa ? Gaat het hier over een 
jaarlijkse vergoeding? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat een stukje door het gemeentebestuur wordt gedaan, maar 
dat is eerder beperkt. 
Raadslid E. Peeters verwijst voor volgende vraag naar pagina 6: 
7. Er moet 250.000 euro voorzien worden voor het ontmoetingscentrum. Over welke meerwerken gaat het ? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat dit een combinatie is van diverse zaken zoals bv de inrichting 
van de cafetaria, de signalisatie in en aan het gebouw, aankoop van diverse zaken ter inrichting zoals 
rekken, vestiaire, keukeninrichting, biljarttafels en elektronica (tv-schermen, beamers,…). Het is mogelijk dat 
deze kosten pas in 2019 gerealiseerd zullen worden, maar aangezien het om een investeringsbudget gaat, 
worden deze kredieten automatisch overgezet naar volgend jaar indien nodig. 
Raadslid E. Peeters vraagt of er een totaal zicht is op de prijs. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts zegt dat het de totaliteit is van de meerwerken. 
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Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Martine Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 11 stemmen tegen (Christel 
Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 1 onthouding (Joziena 
Slegers) 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de budgetwijziging nummer 2 voor het dienstjaar 2018: 
- verhoging exploitatieontvangsten met 13.025 euro 
- verlaging exploitatieuitgaven met 327.569 euro 
- verlaging investeringsuitgaven met  944.709 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat: 2.687.172 euro 
- Resultaat op kasbasis: 1.980.745 euro 
- Autofinancieringsmarge: 2.327.376 euro 
Artikel 2  
Afschrift van dit besluit wordt voor een passend gevolg overgemaakt aan de hogere overheid. 

23. Budget gemeente Brecht dienstjaar 2019 

Juridisch kader 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en eenjarige meerjarenplannen 2019. 

Historiek 
Het budget 2019 werd bezorgd aan de raadsleden d.d. 27 november 2018. 

Advies 
Het managementteam verleende d.d. 27 november 2018 een positief advies over het budget voor het 
dienstjaar 2019; 

Motivatie 
Er wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
De staat van het financieel evenwicht is als volgt: 
Resultaat op kasbasis: 162.436 euro 
Autofinancieringsmarge: 459.055 euro 
Dit is een conservatief budget.  In het voorjaar 2019 wordt dit terug bekeken. 
Raadslid E. Peeters vraagt (pagina 5) of er een studie is gedaan over het gebruik van herbruikbare bekers? 
Hoe ziet de opsplitsing eruit tussen aankoop, spoelen, transport... van de bekers, dit jaar en de volgende 
jaren? Is het de bedoeling om een reglement op te stellen voor de terbeschikkingstelling van de bekers?   
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat de duurzaamheidsambtenaar momenteel met vakantie is en 
dat dit dossier nog verder moet besproken worden op het college van burgemeester en schepenen in 2019. 

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

Besluit 
Artikel 1  
Het budget 2019 wordt goedgekeurd door de gemeenteraad met de volgende staat van het financiële 
evenwicht: 
Resultaat op kasbasis: 162.436 euro 
Autofinancieringsmarge: 459.055 euro 
  
Artikel 2  
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Onderhavig besluit zal samen met het budget voor het dienstjaar 2019 en de voorziene bijlagen voor 
goedkeuring worden overgemaakt aan de hogere overheid. 

Technische Dienst 

24. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Werminv al - onderhoud wijken, plantsoenen en 
kerkhoven - dienstjaar 2019 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 6 Wonen en ruimtelijke ordening 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren 
Actie: Parken en plantsoenen 
Budgetcode: 2019/6156007/6/0680 Groenzorg beschutte werkplaats, groene ruimte - € 527.000 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 

Historiek 
Reeds gedurende een aantal jaren werd een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld tussen het 
gemeentebestuur en de Beschermde Werkplaats Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het 
onderhoud van de wijken, plantsoenen en kerkhoven binnen onze gemeente. 
Deze samenwerking verliep steeds tot ieders tevredenheid en draagt bij tot een nettere gemeente en het 
college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat deze samenwerking verder dient gezet te 
worden. 
  
  

Motivatie 
Er wordt voorgesteld om opnieuw een samenwerkingsverband aan te gaan met de Beschermde Werkplaats 
Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het onderhoud van de wijken, plantsoenen en 
kerkhoven binnen onze gemeente. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. 
Deze toelichting geldt voor de drie dossiers. 
Een jaarlijks terugkerende vraag aan deze gemeenteraad betreft de vernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomsten die we hebben met Werminval VZW uit Merksem als ondersteuning voor 
onze wegendienst – groendienst en de dienst duurzaamheid.  (ook OCMW) 
Het betreft de samenwerking: 
Voor de ondersteuning van onze groendienst bij het onderhoud van wijken, plantsoenen en kerkhoven doen 
we beroep op 4 ploegen die op jaarbasis 31288 uren presteren. Hiervoor wordt 432.000€ voorzien in het 
budget van 2019. 
Voor de ondersteuning van onze wegendienst bij het onderhoud aan grachten doen we beroep op 1 ploeg 
die op jaarbasis 5496 uren presteert. Hiervoor wordt 75.000€ voorzien in het budget van 2019. 
Voor de ondersteuning van onze dienst duurzaamheid bij het onderhoud van voet/fietspaden/knooppunten 
en goten doen we beroep op 2 ploegen die op jaarbasis 15022 uren presteren. Hiervoor wordt 205.000€ 
voorzien in het budget van 2019. 
Maandelijks werd er bijeengekomen door een afvaardiging van de technische dienst en Werminval om 
opvolging en bijsturing te doen en werd beslist een positieve evaluatie te geven aan deze ondersteuning 
vanuit Werminval. Zoals elk jaar vertel ik er ook graag bij dat we op deze manier een enorme bijdrage 
leveren aan de sociale integratie van deze medewerkers van Werminval in onze Brechtse maatschappij. 
Verder kan ik nog ter info meegeven dat Werminval volgend jaar in 2019 liefst 30 jaar ondersteuning geeft 
aan onze technische diensten. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Het samenwerkingsverband met de afdeling groenzorg-plantsoenen van de beschermde werkplaats VZW 
Werminval, Winterling 3, Merksem voor het dienstjaar 2019 voor een maximaal bedrag van € 432.000 euro 
voor het onderhoud van de wijken, plantsoenen en kerkhoven wordt vernieuwd.  
Artikel 2  
In het budget 2019 zal een passend krediet ingeschreven worden ten bedrage van € 432.000 euro ter 
financiering van het project. 
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Artikel 3  
Afschrift van onderhavig besluit zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de VZW Werminval. 

25. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Werminv al - onderhoud baangrachten - 
dienstjaar 2019 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 3 Natuur en milieubeheer 
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven. 
Actieplan:Verder uitbouwen en onderhouden van gescheiden riolerings-en grachtenstelsels en waterlopen 
Actie: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 
Budgetcode: Onderhoud baangrachten – Werminval – 2019/6153004/3/03/0310- 75.000 euro 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 

Historiek 
Reeds gedurende een aantal jaren werd een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld tussen het 
gemeentebestuur en de Beschermde Werkplaats Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het 
onderhoud van de baangrachten binnen onze gemeente. 
Deze samenwerking verliep steeds tot ieders tevredenheid en draagt bij tot een betere waterhuishouding 
binnen de gemeente en het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat deze samenwerking 
verder dient gezet te worden. 

Motivatie 
Er wordt voorgesteld om opnieuw een samenwerkingsverband aan te gaan met de Beschermde Werkplaats 
Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het onderhoud van de baangrachten binnen onze 
gemeente. 
Er wordt eenzelfde budget ingeschreven als in 2018. 
Voor de ondersteuning van de grachtenploeg bij de dienst wegen wordt een bedrag voorzien van 75.000€. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Het samenwerkingsverband met de afdeling groenzorg plantsoenen van de beschermde werkplaats VZW 
Werminval, Winterling 3, Merksem voor een maximum bedrag van € 75.000 voor het onderhoud van de 
baangrachten langsheen de gemeentewegen in de gemeente wordt hernieuwd voor 2019. 
Artikel 2  
In het budget 2018 zal een passend krediet worden ingeschreven ten bedrage van € 75.000 ter financiering 
van dit project. 
Artikel 3  
Afschrift van onderhavig besluit wordt voor passend gevolg overgemaakt aan de VZW Werminval. 

26. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Werminv al - onderhoud 
voet/fietspaden/knooppunten/goten - dienstjaar 2019  

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide 
Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken 
Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de veiligheid van de 
dorpskernen. 
Actie:Wegenwerken door derden 
Budgetcode:2019/6152013/2/0200 -  Reiniging fiets-en voetpaden – onderhoud knooppunten e.a. Werminval 
€ 205.000 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 

Historiek 
Reeds gedurende een aantal jaren werd een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld tussen het 
gemeentebestuur en de Beschermde Werkplaats Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor het 
onderhoud van de voet-en fietspaden, de straatgoten en – kolken, het onderhoud van de knooppunten, 
ophalen van zwerfvuil en het reinigen van de bushokjes binnen onze gemeente langsheen de 
gemeentewegen in de gemeente. 
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Deze samenwerking verliep steeds tot ieders tevredenheid en draagt bij tot nettere gemeente en het college 
van burgemeester en schepenen is van oordeel dat deze samenwerking verder dient gezet te worden. 
  

Motivatie 
Er wordt voorgesteld om opnieuw een samenwerkingsverband aan te gaan met de Beschermde Werkplaats 
Werminval VZW, Winterling 3 te 2170 Merksem voor de onderhoud van de voet-en fietspaden, knooppunten 
en de straatgoten en – kolken binnen onze gemeente langsheen de gemeentewegen. 
Er wordt in 2019 eenzelfde budget ingeschreven als in 2018. 
Voor de ondersteuning van de dienst duurzaamheid voor het onderhoud van voet –en fietspaden, goten en 
knooppunten wordt een bedrag van 205.000 € voorzien. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Het samenwerkingsverband met de afdeling groenzorg plantsoenen van de beschermde werkplaats VZW 
Werminval, Winterling 3, Merksem voor een maximum bedrag van € 205.000 voor het reinigen van de voet-
en fietspaden, onderhoud van de knooppunten e.a.  binnen onze gemeente langsheen de gemeentewegen 
wordt hernieuwd voor 2019. 
Artikel 2  
In het budget 2019 wordt een passend krediet ingeschreven ten bedrage van € 205.000 ter financiering van 
dit project. 
Artikel 3  
Afschrift van onderhavig besluit wordt voor passend gevolg overgemaakt aan de VZW Werminval. 

Aanvullende agenda 

27. Motie : Herdenkingsplek overleden huisdieren - P. Van Assche 

Motivatie 
Motie: De Brechtse gemeenteraad roept het bestuur op te onderzoeken of de gemeente een 
herdenkingsplek voor overleden huisdieren zou kunnen inrichten. 
Motivatie: Het overlijden van een geliefd huisdier veroorzaakt voor veel mensen groot verdriet. Voor vele 
eigenaars van dieren maakten zij “deel uit van de familie” of waren ze de enige metgezel van bv. oudere 
alleenstaanden. Daarom zouden we het een mooi initiatief vinden mocht de gemeente een 
herdenkingsplaats voorzien. 
Een extrapolatie van het aantal honden in België (1,5Mio in 2014 - https://www.bepefa.eu/nl/feiten-en-cijfers) 
naar Brechts niveau laat besluiten dat in Brecht zo’n 4.500 honden leven). 
Tel daarbij een jaarlijks aantal registraties in orde van grootte van 300 
(https://www.gva.be/cnt/dmf20170208_02719719/kaart-zoveel-honden-werden-er-in-2016-in-uw-gemeente-
geregistreerd). 
Wat katten betreft is de populatie nog groter: 2,2Mio in 2016 - https://nl.express.live/2016/08/26/belgische-
gezinnen-houden-37-miljoen-honden-en-katten. 
Geëxtrapoleerd naar Brecht: ongeveer 6.600 katten. 
Tel daarbij de andere dieren en het gaat over een potentieel van 11.000 mogelijk betrokken Brechtenaren. 
We willen andermans pluimen niet op onze hoed steken. We haalden de mosterd voor deze motie in Kontich 
waar in mei 2018 een “herdenkingskapel” voor overleden honden werd ingehuldigd 
(https://www.hln.be/regio/kontich/herdenkingskapel-voor-overleden-hondjes~a3876fc0 ). 
Burgemeester-voozitter L. Aerts stelt dat hierover binnen het meerderheidsoverleg werd 
gediscussieerd.  Hoever moet dit gaan?  Onder welke modaliteiten?  Binnen de groep leefde het idee dat dit 
bestuur momenteel in lopende zaken is en dat deze motie wordt verdaagd naar de gemeenteraad van 17 
januari 2019.  
Er wordt gestemd over de verdaging naar de gemeenteraad van 17 januari 2019. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De motie wordt verdaagd naar de gemeenteraad van 17 januari 2019. 

28. Interpellatie : Herstelling verlichting 'Koetun nel' E-19 - P. Van Assche 

Motivatie 
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Begin 2018 maakte VB Brecht het College B&S erop attent dat nog slechts 4 vd 30 lampen in de Koetunnel -
die de verbinding naar het NMBS-station maakt- het deden. 
Het College besliste de nodige herstellingen te laten uitvoeren. Die herstelling laat onaanvaardbaar lang op 
zich wachten. 
Begin november 2018 zijn nog 2 lampen in werking. 
Het laat zich aanzien dat de 2 nog werkende lampen binnenkort ook zullen uitvallen. 
Dat lijkt ons geen goed beheer van het patrimonium om van de veiligheidsproblematiek nog te zwijgen. 
Temeer daar in de winter de passanten voornamelijk in de donkere uren van de tunnel gebruik maken. 
Onze fractie dringt aan op de dringende herstelling van de verlichting in de Koetunnel. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een passende toelichting gegeven door schepen P. Schrijvers. 

29. Vraag : Reacties op de nieuwe werkwijze 'op afs praak' - P. Van Assche 

Motivatie 
Zijn er reeds reacties van dorpsgenoten bekend in verband met de nieuwe werkwijze van sommige 
gemeentelijke diensten “op afspraak” ? 
Tijdens de gemeenteraad wordt een passende toelichting gegeven door schepen L. Torfs. 
Vlaams Belang vraagt : zijn er reeds reacties van dorpsgenoten bekend in verband met de nieuwe werkwijze 
van sommige gemeentelijke diensten “op afspraak” ? 
Zelf zou ik deze vraag pas stellen als het systeem van ‘werken op afspraak’ enkele maanden de kans heeft 
gehad om ingeburgerd te geraken.  Ik veronderstel dan ook dat deze nieuwe manier van werken binnen 
enkele maanden wel zal geëvalueerd worden. 
Zo bleek bijvoorbeeld vorige week maandagavond bij een bezoek aan het gemeentehuis  dat diegenen die 
geen afspraak op voorhand hadden gemaakt, toch mee ingepland konden worden. Sommigen kwamen op 
een later tijdstip terug om dan direct geholpen te worden. 
Voor het OCMW verloopt de werking wel nog wat vrijer om zo de drempel laag te houden.  De focus ligt nu 
vooral op de werking in het gemeentehuis, o.a. door de toekomstige, tijdelijke verhuis van enkele 
gemeentelijke diensten naar het voormalige politiekantoor.  Daar kunnen onmogelijk veel burgers binnen en 
is een gefaseerde instroom van burgers noodzakelijk. 
Maar om concreet op uw vraag te antwoorden: de burgers reageerden eigenlijk niet negatief, ook niet op 
sociale media. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Algemeen Directeur Burgemeester - Voorzitter
 


