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Aanwezigen:  
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly 
Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Gemeenteraadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 14 februari 2019 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 januari 2019 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 14 februari 2019 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 voorzitter L. Nicolaï. 
Er wordt voor eventuele tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie 
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien 
Scheirs), 4 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ilse De 
Beuckelaer), 1 onthouding (Nathalie Mannaerts) 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 februari 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

2. Straatnaamgeving - Definitieve vaststelling Ganz endries 

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. 

Historiek 
Op 22 november 2012 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden 
gelegen tussen de Schoolstraat en de Waterhoevelaan. 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 14 maart 2019  
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Op 28 februari 2018 werd een aanvraag gedaan voor het verkavelen van gronden grenzend aan de 
Kempendries en de Schoolstraat. 
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 werd door het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor nieuwe 
straatnaamgeving vastgesteld. Op 5 november 2018 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam. 
De cultuurraad gaf 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. Op 13 
december 2018 stelde de gemeenteraad de straatnaam Ganzendries voorlopig vast. Op 26 februari 2019 
sloot het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek dat liep gedurende een periode 
van 30 dagen: van vrijdag 18 januari 2019 t.e.m. maandag 18 februari 2019. Er werden geen bezwaren 
ingediend. 

Motivatie 
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden, moet er nieuwe straatnaam gekozen worden 
voor het verlengde van de Kempendries. 
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd de straatnaam Ganzendries definitief vast te stellen. 
Tijdens de gemeenteraad van 13 december 2018 stelde de gemeenteraad de straatnaam voorlopig vast 
waarna een openbaar onderzoek werd georganiseerd van vrijdag 18 januari 2019 t.e.m. maandag 18 
februari 2019. 
Er werden 0 bezwaren ingediend. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt de straatnaam Ganzendries definitief vast als nieuwe straatnaam voor het verlengde 
van de Kempendries. De nieuwe straatnaam gaat in vanaf 1 mei 2019. 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, de dienst bevolking, de 
dienst cultuur, de dienst erfgoed, de dienst duurzaamheid en milieu, de dienst gebouwen, de dienst mobiliteit 
en integrale veiligheid, dienst lokale economie en landbouw en de dienst communicatie. 

3. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst mobiliteit sstudie Noorderkempen 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit 

Juridisch kader 
Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur  

Historiek 
Het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009, het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 
2013 en het provinciaal mobiliteitscharter, goedgekeurd door de Provincieraad op 27 september 2018, als 
beleidsovereenkomst tussen de provincie en de Vlaamse Overheid. In dit charter is het ontwikkelen en 
realiseren van een gebiedsgerichte mobiliteitsvisie opgenomen. 
De engagementsverklaring van de partners over de start van de mobiliteitsstudie Noorderkempen dd. 2008. 
Er werd een overeenkomst gesloten tussen de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Brecht, 
Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar, Zandhoven en 
Zoersel en de provincie Antwerpen; 
De goedkeuring van de mobiliteitsstudie 'Gebiedsgerichte visie Noorderkempen' en het bijhorend actieplan 
door de provincieraad en door de gemeenteraden dd. 13.6.2013. 

Advies 
De partijen komen overeen om gedurende de duur van de overeenkomst samen te werken om in de 
Noorderkempen de toekomstvisie zoals uitgewerkt in de goedgekeurde mobiliteitsstudie Noorderkempen uit 
te voeren. Deze samenwerking gebeurt op basis van consensus. 
De partners onderschrijven de toekomstvisie zoals vastgelegd in het eindrapport van de mobiliteitsstudie 
'gebiedsgerichte visie Noorderkempen'. 
De partners richten een stuurgroep op om de samenwerking op te volgen. Ter ondersteuning is er een 
ambtelijk overleg en een programmacoördinatie. De dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen neemt de 
coördinatie op zich. 
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De stuurgroep bestaat uit beleidsverantwoordelijken van de partners en komt minimaal één keer per jaar 
samen. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van het actieplan en stelt jaarlijks een werkplan op. 
De looptijd van de samenwerkingsovereenkomst bedraagt in principe zes jaar en is elke legislatuur 
verlengbaar. Deze overeenkomst vervangt de lopende overeenkomst die van rechtswege eindigt op 1 juni 
2019. De nieuwe overeenkomst loop van 1 juni 2019 tot en met 1 juni 2025, onder voorbehoud van 
verlenging 

Motivatie 
Er  wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering 
van de mobiliteitsstudie 'Gebiedsgerichte visie Noorderkempen'. 
  
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Provincie Antwerpen, dienst mobiliteit. 

organisatie en personeel 

4. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersonee l - toevoeging opdrachthouderschap 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel, zoals gewijzigd bij besluiten van 09.01.2009 en 23.11.2012. 
Het gemeenteraadbesluit van 11.12.2008 en latere wijzigingen houdende de vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 
Het KB van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van het personeel; 

Advies 
De onderstaande wijziging aan rechtspositieregeling werden voorgelegd aan de vakbonden waarvan 
protocol van akkoord ontvangen (zie bijlage) 

Motivatie 
De instelling van het opdrachthouderschap stelt het gemeentebestuur in staat om personeelsleden in dienst 
gepast te kunnen belonen wanneer ze binnen hun functie belast worden met een project of een tijdelijke 
opdracht die hun werklast en verantwoordelijkheden verzwaart en die extra eisen stelt. Voor het vast 
aangestelde statutaire personeelslid is een aangepaste beloning geen 'arbeidsrechtelijk' gevolg van een 
ingreep in de functie-inhoud. De mogelijkheid daartoe moet vastgesteld worden in de rechtspositieregeling. 
De gemeenteraad kan bepalen of de opdrachthouder bij wijze van beloning een toelage ontvangt. De extra 
beloning is tijdelijk. Het moet duidelijk zijn dat ze slecht geldt voor de duur van de opdracht. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf 1 maart 2019: 
  
Titel III. De waarneming van een hogere functie/het  opdrachthouderschap  
Hoofdstuk I. De waarneming van een hogere functie 
--- 
Hoofdstuk II. Het opdrachthouderschap 
Art.  157 bis   Onder opdrachthouderschap wordt verstaan: de belasting van een personeelslid in dienst met 
een in de tijd beperkte opdracht die zijn functie, naar taakinhoud, verantwoordelijkheden en functievereisten 
aanzienlijk verzwaart. De toekenning van opdrachthouderschap kan voor een maximale duur van 12 
maanden en is éénmaal verlengbaar met 12 maanden. 
De opdrachthouderschap kan alleen toegepast worden op functies in graden van niveau A, B en C en op 
personeelsleden die de proeftijd beëindigd hebben. 
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Art . 157 ter  De algemeen directeur brengt de personeelsleden die daartoe wegens de aard van de functie in 
aanmerking komen, op de hoogte van de opdracht met het oog op de kandidaatstelling. 
De mededeling bevat een inhoudelijk omschrijving van de opdracht en van de gevraagde competenties en 
vermeldt de uiterste termijn voor de indiening van de kandidaturen voor de opdracht. 
De algemeen directeur toetst de ingediende kandidaturen aan de opdracht en aan de daarvoor geldende 
competentievereisten en beslist op basis van een vergelijking van de kandidaten over de toewijzing van de 
opdracht. 
Onder personeelsleden die daartoe wegens de aard van hun functie in aanmerking komen, worden verstaan 
personeelsleden die nuttige terreinkennis hebben voor de opdracht, personeelsleden die ervaring hebben 
met projectmatig werken en die daartoe de nodige competenties hebben ontwikkeld. 
Art . 157 quater  De opdrachthouder krijgt voor de duur van de opdracht een toelage als vastgesteld in artikel 
225 bis. 
  
Hoofdstuk IV. De andere toelagen 
  
Afdeling I. De toelage voor het waarnemen van een hogere functie. 
--- 
Afdeling II. De gevarentoelage 
--- 
Afdeling III. De toelage voor opdrachthouderschap 
Art.  225 bis  De toelage voor het opdrachthouderschap is gelijk aan de toelage die het personeelslid zou 
ontvangen als het een functie van de naast hogere graad, zoals vastgesteld in artikel 157 quater zou 
waarnemen. De toelage wordt maandelijks samen met het salaris uitbetaald. 
  
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de dienst toezicht 

financiën 

5. Budget gemeente Brecht dienstjaar 2019 - aangepa ste versie na opmerkingen toezicht 

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; 
Besluit van de gemeenteraad van 13 december 2018 over het budget van de gemeente Brecht dienstjaar 
2019. 

Historiek 
Het budget 2019 werd in zitting van 13 december 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad. Nadien werd, 
conform de regelgeving, zowel de digitale rapportering uit de software als een pdf-versie van het 
goedgekeurde budget verzonden aan Binnenland Vlaanderen ter controle. Op 14 januari 2019 ontving de 
gemeente een e-mail van Binnenland Vlaanderen waarin gemeld werd dat er afwijkingen werden vastgesteld 
tussen de digitale rapportering en de pdf-versie in de schema's B5, TB2, TB4 en TB5. 
De aangemerkte verschillen hadden allemaal betrekking op de verwerking van het jaar 2018 in het budget 
2019, en niet met de cijfers van het jaar 2019 zelf. Hierop werd (veelvuldig) contact opgenomen met de 
softwareleverancier. Blijkbaar worden de gegevens die in het budget voor de raadsleden zitten niet 
automatisch geblokkeerd voor de digitale rapportering. Bovendien neemt de software ook niet automatisch 
de juiste cijfers over uit het voorgaande boekjaar en is hier een manuele handeling voor nodig. In de 
volgende versie (BBC2020) worden deze zaken verholpen. 
De nieuwe versie van het budget verschilt dus niet van de oude wat het jaar 2019 betreft. Alle cijfers voor 
2019 zijn ongewijzigd en blijven dat tot de volgende budgetwijziging. Er zijn wel verschillen te lezen in de 
schema's B5, TB2, TB4 en TB5 omdat hierin telkens een vergelijking wordt gemaakt met het boekjaar 2018. 
Ook het resultaat op kasbasis is gewijzigd omdat dit voortbouwt op het resultaat van 2018. In het nieuwe 
budget 2019 eindigen we met een beter resultaat op kasbasis dan in de vorige versie van december omdat 
het resultaat van 2018 nu correct wordt weergegeven. In de autofinancieringsmarge wijzigt er niks omdat dit 
enkel handelt over 2019. 
Het budget werd aan de raadsleden bezorgd op 27 februari 2019. 

Advies 
Het managementteam verleende d.d. 27 november 2018 een positief advies over het budget voor het 
dienstjaar 2019.  
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Motivatie 
Er wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester S. Deckers. 
De staat van het financieel evenwicht is als volgt: 
Resultaat op kasbasis: 1.634.692 euro 
Autofinancieringsmarge: 459.055 euro 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Met 21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van 
Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, 
Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts), 8 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van 
Assche, Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, 
Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1  
Het budget 2019 wordt goedgekeurd door de gemeenteraad met de volgende staat van het financiële 
evenwicht: 
Resultaat op kasbasis: 1.634.692 euro 
Autofinancieringsmarge: 459.055 euro 
  
Artikel 2  
Onderhavig besluit zal samen met het budget voor het dienstjaar 2019 en de voorziene bijlagen voor 
goedkeuring worden overgemaakt aan de hogere overheid. 

welzijn 

6. Aanpassing gemeentelijke verordening conformitei tsattesten 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 6 Ruimtelijke ordening en wonen 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Kwalitatief en betaalbaar wonen stimuleren voor elke Brechtenaar 
Actie: Verbeteren van de kwaliteit woningen stimuleren en stimuleren kwalitatieve architectuur 

Juridisch kader 
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
Het decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor 
woningen. 
Het ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor 
woningen en kamerwoningen. 
Het gemeentelijk retributiereglement conformiteitstattest dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 10 
oktober 2013. 
De gemeenteraad keurde op 8 juni 2017 de deelname aan de interlokale vereniging IVLW WEBB goed. 
Overeenkomstig de subsidieaanvraag IVLW WEBB stelt de gemeente volgens de aanvullende activiteit 2.2 
en 2.3 krachtens art. 6, eerste lid, 1° van de Vlaamse Wooncode een verordening vast waarbij het 
conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties (bv. gemeentelijk premiebeleid) en past de 
verordening toe. 
De verslagen van de stuurgroep IVLW WEBB van 15.01.2018 en 28.05.2018. 
De verslagen van de bijeenkomst huisvestingsambtenaren IVLW WEBB van 06.02.2018 en 24.05.2018. 
Het verslag de werkgroep verordening CA van 13.03.2018. 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018. 
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2018. 

Historiek 
Een doortastend gemeentelijk woonbeleid wordt onderbouwd door een langetermijnvisie die de richting 
aangeeft waarin het gemeentelijk woonbeleid zal gaan om het recht op goed en betaalbaar wonen waar te 
maken. 
De verplichte gefaseerde invoering van het conformiteitstattest dient er ondermeer toe dit grondrecht op 
wonen duurzaam te realiseren, vooral op het gebied van de woningkwaliteit. 
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In die zin sluit deze verordening aan bij het in de Vlaamse Wooncode uitdrukkelijk erkende grondrecht op 
wonen: iedereen heeft recht op een woning die kwalitatief goed en betaalbaar is en die woonzekerheid biedt 
in een leefbare woonomgeving. 
Het conformiteitsattest is in de Vlaamse Wooncode opgenomen als een verweermiddel van de verhuurder 
tegenover een huurder die zich afvraagt of betwijfelt of een woning beantwoordt aan de kwaliteitsnormen. 
De mogelijkheid van het verplicht stellen van het aanvragen van een conformiteitsattest door de gemeente is 
opgenomen in de Vlaamse Wooncode: op deze manier wordt het attest een instrument van 
kwaliteitsbewaking. 

Motivatie 
De verplichting op conformiteitsattesten wordt ingevoerd voor nieuwe verhuringen en wordt gefaseerd 
ingevoerd op basis van de leeftijd van de woning. 
Als een woning niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals art.5 van de Vlaamse Wooncode, mag de 
woning niet verhuurd of ter beschikking gesteld worden. 
De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door de bevoegde personen, zoals vermeld in art. 3 van 
het BVR van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. 
De woningen die verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij en een Sociaal 
Verhuurkantoor en de woningen van het OCMW dienen te voldoen aan de conformiteit zoals vooropgesteld 
in de verordening. 
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen wordt beperkt op basis van het aantal 
strafpunten op het technisch verslag. 
De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement dat werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 oktober 2013. 
Ook bij andere aanvragen van het conformiteitsattest is het gemeentelijk retributiereglement van toepassing. 
Tijdens de gemeenteraad van 18 november 2018 werd de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten 
goedgekeurd. 
Vanwege de projectcoördinatie door IGEAN in IVLW WEBB werden opmerkingen vanwege de minister: 
artikel 2 van de verordening dient verder aangevuld te worden zoals artikel 7, §1 van het decreet van 15 juli 
1997 voorschrijft. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Met 25 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie 
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien 
Scheirs, Nathalie Mannaerts), 4 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van 
den Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de aangepaste gemeentelijke verordening conformiteitsattesten goed. 
Artikel 2  
Voor elke woning die verhuurd wordt of ter beschikking wordt gesteld als hoofdverblijfplaats of met het oog 
op de huisvesting van één of meerdere studenten, moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen 
voorleggen. 
Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2019 en gefaseerd op 
basis van de leeftijd van de huurwoning: 

• 2019-2021: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1968 en vroeger) 
• 2022-2024: woningen van 40 jaar en ouder 
• 2025-2027: woningen van 30 jaar en ouder 
• 2028: alle huurwoningen 

Er wordt gekeken naar het kadastrale bouwjaar om de leeftijd van de woning te bepalen. 
Artikel 3  
De woningen die verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij, een Sociaal Verhuurkantoor 
en het OCMW worden niet vrijgesteld van deze verordening. 
Artikel 4  
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal 
strafpunten op het technisch verslag. 
Indien de woning of kamer 0 tot en met 9 strafpunten scoort, is de geldigheidsduur 10 jaar. 
Bedraagt het aantal strafpunten van de woning of kamer 10 of meer, dan wordt de geldigheidsduur beperkt 
tot 5 jaar. 
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Artikel 5  
De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement dat werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2013. 
Artikel 6  
De verordening treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de 
Vlaamse minister van Wonen. 
Artikel 7 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid, de projectcoördinator van IVLW WEBB en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht toegezonden. 
  

intergemeentelijke samenwerking 

7. Cipal - Raad van bestuur 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake de 
bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 bepaalt dat er, in 
geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar 
volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot 
een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan; 
De statuten van Cipal; 

Historiek 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”); 

Motivatie 
De oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 met 
de volgende agendapunten: 
  

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur 

met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 
22 maart 2019; 
Art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden m.b.t. de toepassing 
van de in house-exceptie bepaalt; 
Het is belangrijk dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in house-exceptie en derhalve 
opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden 
gevoerd; 
De in house-exceptie houdt onder meer in dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke controle’, hetgeen 
concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden samengesteld uit 
vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle 
deelnemers kunnen vertegenwoordigen; 
Het voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders is als volgt: 
Dries Wim, burgemeester Genk 
Eens Karolien, schepen Tessenderlo 
Fourie Lore, schepen Landen 
Geypen Greet, schepen Mechelen 
Iacopucci Pietro, schepen Waregem 
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar 
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde 
Matheï Steven, burgemeester Peer 
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg 
Paredaens Koen, schepen Zoersel 
Stijnen Francis, schepen Turnhout 
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal 
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem 
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem 
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen 
Deze gezamenlijke voordrachtlijst kwam tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- en overlegronde 
door de uittredende voorzitter van Cipal; 



8 

Bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden werd met de decretale en 
statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw verhouding, 
continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De  gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed. 
Artikel 2  
De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegenwoordiger 
aan:  
Dhr. Koen Paredaens 
Artikel 3  
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering 
van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene 
vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan 
ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen 
aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
  

8. Cipal - Algemene Vergaderingen - Aanstelling afg evaardigden 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en 
op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald artikel 445 dat bepaalt dat er, in 
geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar 
volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot 
een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan. 
In artikel 432, derde lid wordt bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient 
herhaald te worden voor elke algemene vergadering; 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal ”); 

Historiek 
Het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal  (hierna kortweg “Cipal”). 
De statuten van  Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de algemene 
vergadering. 
De statuten van Cipal en meer in het bijzonder artikel 15 bis dat bepaalt aan de vergaderingen van de raad 
van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen 
afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. 
  

Motivatie 
Op 22 januari 2019 werd de oproeping voor de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 
2019 verstuurd met de volgende agendapunten: 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur 

met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Er werd een toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering toegevoegd; 
Er zijn geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren; 
Het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene 
vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden. 
Het artikel 15 bis § 1 van de statuten bepaalt " Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt 
deelgenomen door ten hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is 
met raadgevende stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met 
raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen 
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aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden." 
Het artikel 15 bis § 2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene 
vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik 
met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij. 
Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 12 maart 2019 bij secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Algemene vergadering + plaatsvervanger : 
Charlotte Beyers + plaatsvervanger Kris Kenis : 25 ja-stemmen, 1 nee-stem, 3 onthoudingen 
Raad van Bestuur met raadgevende stem : 
Ilse Van Den Heuvel : 10 ja-stemmen 
Patrick Van Assche : 4 ja-stemmen 
15 onthoudingen 

Besluit 
Artikel 1  
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de bijzondere 
algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per aangetekende brief en e-mail 
d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd: 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur 

met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Artikel 2  
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de duur van 
de legislatuur 2019-2024, aangeduid: mevrouw Charlotte Beyers, schepen. 
met als plaatsvervanger, dhr. Kris Kenis, gemeenteraadslid. 
Artikel 3  
Als kandidaat voor lid van de raad van bestuur met raadgevende stem (oppositie) in de raad van bestuur van 
Cipal wordt  voorgedragen: mevr. Ilse Van Den Heuvel. 
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen: neen. 
Artikel 4  
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van 
Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering 
niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou 
worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke 
volgende vergadering met dezelfde agenda. 
Artikel 5  
Afschrift van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
  

9. IKA - Algemene vergadering en voordracht afgevaa rdigde Raad van Bestuur 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017 

Historiek 
Deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA, Investeringsintercommunale voor de 
gemeenten van de Kempen en het Antwerpse. 
De statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de 
gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de 
dienstverlenende vereniging. 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 opgeroepen deel te nemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19 maart 2019 plaats heeft om 18u in de E 10 Hoeve, 
Kapelstraat 8 a - 2960 Brecht.  
De principenota die als documentatie aan de gemeente werd overgemaakt. 
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten vervallen alle huidige mandaten bij IKA onmiddellijk na 
voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient 
over te gaan. 
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Motivatie 
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten hebben de deelnemende gemeenten het recht om maximaal 15 
kandidaat-bestuurders voor te dragen. 
Kandidaturen kunnen ingediend worden bij secretariaat@brecht.be tot en met 12 maart 2019. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 
Dhr. Ludwig Anthonissen trekt kandidatuur in. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de 
dienstverlenende vereniging d.d. 19 maart 2019 met als agendapunten : 
1.      Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de algemene 
vergadering van de deelnemers 
2.      Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 
  
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone 
zitting van de dienstverlenende vereniging op 19 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
Artikel 3  
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging IKA , ter attentie van het 
secretariaat , p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.  
  

10. IKA - Algemene vergadering en voordracht afgeva ardigde voor de algemene vergaderingen 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017 

Historiek 
Deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA, Investeringsintercommunale voor de 
gemeenten van de Kempen en het Antwerpse; 
De statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de 
gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de 
dienstverlenende vereniging; 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 opgeroepen deel te nemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19 maart 2019 plaats heeft om 18u in de E 10 Hoeve, 
Kapelstraat 8 a - 2960 Brecht ; 
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een dienstverlenende vereniging 
bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor de volledige 
duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het 
documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet  als kandidaat-lid 
mogen voorgedragen worden voor de Raad van Bestuur; 

Motivatie 
Aan de gemeenteraad wordt voorgelegd om een afgevaardigde aan te stellen om de gemeente Brecht te 
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IKA tijdens de legislatuur 2019-2025. 
De kandidaturen kunnen ten laatste tot en met 12 maart 2019 ingediend worden bij secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Algemene vergadering en plaatsvervanger 
  
Sven Deckers en plaatsvervanger Leo Nicolaï : 24 ja-stemmen 
Ludwig Anthonissen : 5 ja-stemmen 



11 

Besluit 
Artikel 1  
Dhr. Sven Deckers, burgemeester en als plaatsvervangend vertegenwoordiger dhr. Leo Nicolaï, voorzitter 
gemeenteraad, aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor 
de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging IKA , ter attentie van het 
secretariaat , p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.  

11. Fluvius Antwerpen - Aanstelling RBC - Raad van bestuur 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 

Motivatie 
De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen; 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Antwerpen die op 27 maart 2019 plaatsheeft in 
het LINDNER HOTEL, Lange Kievitstraat 125 te 2018 Antwerpen;            
Op 23 november 2018 werd de principenota als documentatie aan de gemeente per brief overgemaakt ; 
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten vervallen alle huidige mandaten bij Fluvius Antwerpen 
onmiddellijk na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de 
bestuursorganen dient over te gaan; 
De gemeente is ingedeeld bij een regionaal bestuurscomité (RBC); 
Overeenkomstig artikel 17 punt 2 van de statuten heeft elke gemeente het recht om één (1) kandidaat-lid 
voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC); 
Overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de statuten hebben de deelnemende gemeenten het recht om 
maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet gaan die 
voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC; 
Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur beperkt is tot 
vijftien (15); 
Het moet om ‘onafhankelijke bestuurders’ gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en er zijn een aantal 
decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de 
deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
  
De kandidaturen voor deze afvaardiging kunnen tot en met 12 maart 2019 ingediend worden bij 
secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 
              

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Artikel 1 : RBC 
Sven Deckers : 25 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 1 ongeldig 
Artikel 2 : Raad van Bestuur 
Sven Deckers : 26 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 1 ongeldig 
 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 
opdrachthoudende vereniging d.d. 27 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en 
benoemingen’. 
Artikel 2  
Dhr. Sven Deckers, burgemeester, voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) 
Regio van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering 
van 27 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
Artikel 3  
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van 
de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 27 maart 
2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
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Artikel 4  
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging op 27 maart 2019, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen 
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
Artikel 5  
Afschrift van voormelde beslissingen wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
  

12. Fluvius Antwerpen - Algemene vergadering - Aans telling afgevaardigde 

Juridisch kader 
Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 

Motivatie 
In het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, wordt bepaald dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging 
bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de volledige 
duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
De decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van het documentatiedossier 
dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, gelden  ook voor de vertegenwoordigers op de 
algemene vergadering en deze vertegenwoordigers mogen niet als kandidaat-lid voorgedragen worden voor 
het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur. 
De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen; 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd opgeroepen om deel te nemen aan 
de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Antwerpen die op 27 maart 2019 plaatsheeft in 
het LINDNER HOTEL, Lange Kievietstraat 125 te 2018 Antwerpen;          
Er werd een principenota als documentatie aan de gemeente per brief van 23 november 2018 overgemaakt. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Charlotte Beyers en plaatsvervanger Eline Peeters : 26 ja-stemmen, 3 nee-stemmen 

Besluit 
Artikel 1  
Mevrouw Charlotte Beyers, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene 
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
Artikel 2  
Mevrouw Eline Peeters, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de 
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 
Artikel 3  
Afschrift van voormelde beslissingen worden overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 

13. Igean Dienstverlening - Aanstelling afgevaardig de Raad van Bestuur 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur 
Statuten van IGEAN dienstverlening 

Historiek 
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
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Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen, werd op de 
buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging goedgekeurd. 
  

Advies 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van 
de leden van de raad van bestuur. 

Motivatie 
Algemeen  
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen, werd op de 
buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging goedgekeurd. 
Bij het begin van een nieuwe legislatuur kunnen de lokale besturen kandidaat-bestuurders voordragen of 
aanduiden voor de raad van bestuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het 
lokaal bestuur deel uitmaakt. 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. 
  
Raad van bestuur – “gewone” leden  
Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN dienstverlening naast een 
algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het 
aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt. 
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IGEAN dienstverlening. 
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen na elke 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit, waarbij 
formateurs de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders 
te komen aan de hand van volgende bindende criteria: 

1. 1.   Indeling in regio’s – 6 leden  
De gemeenten worden onderverdeeld in de regio’s noord, midden en zuid en wel als volgt: 
Regio noord:    Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, Wuustwezel 
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel 
Regio zuid:      Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel, Rumst, Schelle, 
Zwijndrecht 
Per regio (noord, midden, zuid) worden er 2 leden aangeduid. 
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1. 2.   Indeling volgens inwonersaantal– 7 leden  

Alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens inwonersaantal en wel als volgt: 
Categorie 1 - klein:                  tot 13.000 inwoners 
Categorie 2 - middelgroot:       > 13.000  tot 20.000 inwoners 
Categorie 3 - groot:                 > 20.000 inwoners 
Voor categorie 1 en 2 worden er 2 leden aangeduid; voor categorie 3 worden er 3 leden aangeduid. 

1. 3.   Indeling volgens geslacht  
Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van hetzelfde geslacht. 
  
Op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10.01.2019 heeft de vergadering volgende beslissing 
genomen: 
Besluit de vergadering  
Art. 1:        De vergadering onderschrijft de leidraad waarin de consultatie- en formatieopdracht vervat 
zit.  Een exemplaar van deze leidraad zal aan het verslag gehecht worden. 
Art. 2:        De vergadering keurt het voorstel goed om volgende formateurs aan te stellen: 
1.   De heer Koen Kennis 
2.   De heer Jan Jambon 
3.   De heer Luc Vuylsteke de Laps. 
Art. 3:        De formateurs zullen het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht tegen einde januari 
2019 aan IGEAN bezorgen. 
Art. 4:        De vergadering geeft IGEAN de opdracht het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht te 
verwerken in een ontwerpbeslissing en deze tijdig aan alle deelnemers te bezorgen. 
  
Begin februari hebben de formateurs het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht aan IGEAN 
bezorgd. Op basis hiervan heeft IGEAN voorliggende ontwerpbeslissing voorbereid. 
Aan alle deelnemers wordt het volgende gevraagd: 

1. kennis te nemen van de lijst van de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van 
bestuur van IGEAN dienstverlening en deze goed te keuren, 

2. voor zover het lokaal bestuur zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt vanuit het eigen bestuur, 
een kandidaat-bestuurder aan te duiden die door een ander lokaal bestuur voorgedragen werd. 

Bijv . als gemeente x zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt, dan duidt gemeente x een kandidaat-
bestuurder voorgedragen door gemeente y aan om gemeente x te vertegenwoordigen. 
Als gemeente x wel zelf een kandidaat bestuurder voordraagt, dan vertegenwoordigt deze kandidaat-
bestuurder automatisch het betrokken bestuur. 
Hiermee wordt voldaan aan de in house exceptie zoals bedoeld in artikel 30 van de wet op de 
overheidsopdrachten op basis waarvan de besluitvormingsorganen van de IGEAN dienstverlening 
samengesteld moeten zijn uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten. 
Individuele vertegenwoordigers kunnen in deze verscheidene of alle deelnemende aanbestedende diensten 
vertegenwoordigen. 
De aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden voor de volledige legislatuur. 
Raad van bestuur – leden met raadgevende stem  
Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van 
bestuur worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden 
die lid zijn met raadgevende stem. Deze afgevaardigden worden niet meegeteld in het maximum aantal 
leden van de raad van bestuur, vermeld in artikel 434, § 1 van het decreet lokaal bestuur. 
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die 
altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 15§2 van de statuten van IGEAN dienstverlening geeft concreet uitvoering aan voormelde bepaling 
van het decreet lokaal bestuur. 
Per regio kan er maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem benoemd worden. 
  
Hiertoe worden alle gemeenten onderverdeeld in de regio, noord, midden en zuid en de stad Antwerpen en 
wel als volgt: 
Regio noord:    Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, Wuustwezel 
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel 
Regio zuid:      Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel, Rumst, Schelle, 
Zwijndrecht 
Elke gemeente mag bijgevolg één kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen (geen 
plaatsvervanger). 
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Indien binnen elke regio slechts één afgevaardigde wordt aangeduid, dan neemt de algemene vergadering 
akte van betrokken gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende 
stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 
Indien binnen één of meerdere regio’s meerdere afgevaardigden worden aangeduid, dan neemt de 
algemene vergadering akte van de betrokken gemeenteraadsbeslissingen en wordt er per regio een 
rangorde gemaakt op basis van de volgende criteria in dalende volgorde: 
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur 
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad 
3. de jongste kandidaat. 
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur met raadgevende stem gelden voor de 
volledige legislatuur. 
3.  Financiële gevolgen  
Het aanduiden van kandidaat-bestuurders heeft op zich geen financiële gevolgen voor het lokaal bestuur. 
  
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Artikel 2 - bij geheime stemming : 
Raad van Bestuur met raadgevende stem : 
Ludwig Anthonissen : 10 ja-stemmen 
Ilse De Beuckelaer : 4 ja-stemmen 
15 onthoudingen 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van 
bestuur van IGEAN dienstverlening.

 
De gemeenteraad: 

1. keurt deze lijst goed en 
2. duidt (uit deze lijst) volgende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van IGEAN 

dienstverlening aan om de gemeente te vertegenwoordigen: Dhr. Dirk Bauwens, Schilde. 
Stemming Artikel 1 - punt 1 - goedkeuring lijst 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Stemming Artikel 1 - punt 2 -  vertegenwoordiger 
Met 22 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van 
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Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert 
Paulussen, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts), 6 stemmen tegen (Christel 
Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ilse Van Den Heuvel, Ilse De 
Beuckelaer), 1 onthouding (Joziena Slegers) 
  
Artikel 2  
De gemeenteraad draagt volgende kandidaat-bestuurder voor als lid met raadgevende stem: 
Dhr. Ludwig Anthonissen, gemeenteraadslid. 
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
Artikel 3  
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 
  

14. Igean Dienstverlening - aanstelling afgevaardig den Algemene vergadering - Beleidsgroep 
wonen 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 
Statuten van IGEAN dienstverlening 
Samenwerkingsovereenkomst energiehuis 
Statuten IVLW. 

Historiek 
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen, werd op de 
buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging goedgekeurd. 

Advies 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 

Motivatie 
Algemeen  
Bij het begin van een nieuwe legislatuur moeten de lokale besturen nieuwe vertegenwoordigers aanduiden 
voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening en moet dus voor IGEAN dienstverlening nieuwe 
vertegenwoordigers en plaatsvervangers aanduiden voor volgende vergaderingen: 
-     algemene vergadering 
-     beleidsgroep energie 
-     stuurgroep wonen. 
 
Financiële gevolgen  
Het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers heeft op zich geen financiële gevolgen voor het 
lokaal bestuur. 
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Algemene vergadering  
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 33§1 van de statuten van IGEAN dienstverlening 
bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor 
de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. 
Iedere gemeente duidt minstens één afgevaardigde en ook één plaatsvervanger aan.   
Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen (raad van bestuur). 
De aanstelling van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de volledige 
legislatuur. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
  
Beleidsgroep energie  
IGEAN dienstverlening is erkend als energiehuis voor het verstrekken van energieleningen. 
Artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst die hiertoe afgesloten werd tussen IGEAN dienstverlening en 
de gemeente voorziet de oprichting van een beleidsgroep die instaat voor het verder operationaliseren van 
de goede werking van het energiehuis. 
Elke gemeente duidt één effectief en één plaatsvervangend lid aan voor deze beleidsgroep. 
De vertegenwoordiger die aangesteld wordt is minstens gemeenteraadslid. 
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger en plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de 
volledige legislatuur. 
  
Stuurgroep wonen  
Opmerking: het aanstellen van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de stuurgroep wonen, geldt 
enkel voor die gemeenten die deel uitmaken van een Interlokale Vereniging voor het Lokaal Woonbeleid 
IVLW. 
Concreet gaat het om volgende gemeenten: 
IVLW WEBB: Brasschaat, Brecht, Essen en Wuustwezel 
IVLW Midden: Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel 
IVLW Zuidrand: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel 
IVLW Rivierenland: Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht. 
  
De gemeente maakt deel uit van de Interlokale Vereniging voor het Lokaal Woonbeleid IVLW waarmee 
uitvoering wordt gegeven aan het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 
Artikel 10 van de statuten van de interlokale vereniging bepaalt dat het beheer van de vereniging wordt 
toevertrouwd aan een stuurgroep die samengesteld is uit één afgevaardigde van elke deelnemer, door de 
gemeenten aan te wijzen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester of de schepenen. 
Om een vlotte werking te garanderen is het aangewezen de schepen bevoegd voor wonen aan te duiden als 
vertegenwoordiger. 
De leden dienen eveneens een plaatsvervanger aan te wijzen die de afgevaardigde vervangt bij 
afwezigheid. 
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger en plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de 
volledige legislatuur. 
  
De kandidaturen moeten ten laatste op 12 maart 2019 ingediend worden bij het secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 
  

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Algemene vergadering + plaatsvervanger 
Tatiana Vandekeere en plaatsvervanger Kelly Van Looy : 21 ja-stemmen 
Joziena Slegers : 8 ja- stemmen 
Ludwig Anthonissen : geen stemmen 
Beleidsgroep energie en plaatsvervanger 
Kris Janssens en plaatsvervanger Eline Peeters : 25 ja-stemmen 
Ludwig Anthonissen : 4 ja-stemmen 
Stuurgroep wonen en plaatsvervanger 
Daan De Veuster en plaatsvervanger Eline Peeters : 22 ja-stemmen 
Ludwig Anthonissen : 6 ja-stemmen 
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Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN dienstverlening: 
Algemene vergadering  
Vertegenwoordiger: Tatiana Vandekeere, gemeenteraadslid 
Plaatsvervanger: Kelly Van Looy, gemeenteraadslid 
Beleidsgroep energie  
Vertegenwoordiger: Kris Janssens 
Plaatsvervanger: Eline Peeters 
Schepen D. De Veuster verlaat de zitting  
Stuurgroep wonen  
Vertegenwoordiger: Daan De Veuster 
Plaatsvervanger: Eline Peeters 
  
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
  
Artikel 2  
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 
Schepen D. De Veuster neemt opnieuw deel aan de zit ting.  
 

15. Igean Dienstverlening - Bijzonder algemene verg adering - 20 maart 2019 - Goedkeuring 
agenda 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 
Statuten van IGEAN dienstverlening. 

Historiek 
1.  Relevante voorgeschiedenis, feiten en context  
Algemeen  
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. 
  
Raad van bestuur  
Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN dienstverlening naast een 
algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het 
aantal leden van deze raad van bestuur  maximaal 15 bedraagt. 
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IGEAN dienstverlening. 
Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN 
dienstverlening. 
De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene 
vergadering van 20.03.2019. 
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Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van 
bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen 
afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem . 
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die 
altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 15§2 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder met 
raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde: 
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur 
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad 
3. de jongste kandidaat. 
Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio 
gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 
neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 
  
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige 
legislatuur.   
  

Advies 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van 
de leden van de raad van bestuur. 

Motivatie 
De raad van bestuur van 5.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren 
in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 
19 u met als enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur. 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 6.02.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers bezorgd. 
De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers. 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening aangeduid. 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. 
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te 
Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op 
basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur: 
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Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20.03.2019 
deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 
Artikel 3  
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 
  

16. Igean Milieu en Veiligheid - Aanstelling afgeva ardigde raad van bestuur 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur 
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid 

Historiek 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
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Advies 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van 
de leden van de raad van bestuur. 

Motivatie 
1.  Relevante voorgeschiedenis, feiten en context  
Algemeen  
In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen, werd op de 
buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging goedgekeurd. 
Bij het begin van een nieuwe legislatuur kunnen de lokale besturen kandidaat-bestuurders voordragen of 
aanduiden voor de raad van bestuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het 
lokaal bestuur deel uitmaakt. 
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
Raad van bestuur – “gewone” leden  
Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid naast een 
algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het 
aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt. 
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen na elke 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit, waarbij 
formateurs de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders 
te komen aan de hand van volgende bindende criteria:1.   Indeling in regio’s – 6 leden  
De gemeenten worden onderverdeeld in de regio’s noord, midden en zuid en wel als volgt: 
Regio noord:    Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, Wuustwezel 
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel 
Regio zuid:      Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel, Rumst, Schelle, 
Zwijndrecht 
Per regio (noord, midden, zuid) worden er 2 leden aangeduid. 
2.   Indeling volgens inwonersaantal– 7 leden  
Alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens inwonersaantal en wel als volgt: 
Categorie 1 - klein:                  tot 13.000 inwoners 
Categorie 2 - middelgroot:       > 13.000  tot 20.000 inwoners 
Categorie 3 - groot:                 > 20.000 inwoners 
Voor categorie 1 en 2 worden er 2 leden aangeduid; voor categorie 3 worden er 3 leden aangeduid. 
3.   Indeling volgens geslacht  
Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van hetzelfde geslacht. 
Op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10.01.2019 heeft de vergadering volgende beslissing 
genomen: 
Besluit de vergadering  
Art. 1:        De vergadering onderschrijft de leidraad waarin de consultatie- en formatieopdracht vervat 
zit.  Een exemplaar van deze leidraad zal aan het verslag gehecht worden. 
Art. 2:        De vergadering keurt het voorstel goed om volgende formateurs aan te stellen: 
1.   De heer Koen Kennis 
2.   De heer Jan Jambon 
3.   De heer Luc Vuylsteke de Laps. 
Art. 3:        De formateurs zullen het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht tegen einde januari 
2019 aan IGEAN bezorgen. 
Art. 4:        De vergadering geeft IGEAN de opdracht het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht te 
verwerken in een ontwerpbeslissing en deze tijdig aan alle deelnemers te bezorgen. 
Begin februari hebben de formateurs het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht aan IGEAN 
bezorgd. Op basis hiervan heeft IGEAN voorliggende ontwerpbeslissing voorbereid. 
Aan alle deelnemers wordt het volgende gevraagd: 

1. kennis te nemen van de lijst van de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van 
bestuur van IGEAN milieu & veiligheid en deze goed te keuren, 

2. voor zover het lokaal bestuur zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt vanuit het eigen bestuur, 
een kandidaat-bestuurder aan te duiden die door een ander lokaal bestuur voorgedragen werd. 

Bijv . als gemeente x zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt, dan duidt gemeente x een kandidaat-
bestuurder voorgedragen door gemeente y aan om gemeente x te vertegenwoordigen. 
Als gemeente x wel zelf een kandidaat bestuurder voordraagt, dan vertegenwoordigt deze kandidaat-
bestuurder automatisch het betrokken bestuur. 
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Hiermee wordt voldaan aan de in house exceptie zoals bedoeld in artikel 30 van de wet op de 
overheidsopdrachten op basis waarvan de besluitvormingsorganen van de IGEAN milieu & veiligheid 
samengesteld moeten zijn uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten. 
Individuele vertegenwoordigers kunnen in deze verscheidene of alle deelnemende aanbestedende diensten 
vertegenwoordigen. 
De aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden voor de volledige legislatuur. 
  
Raad van bestuur – leden met raadgevende stem  
Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van 
bestuur worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden 
die lid zijn met raadgevende stem. Deze afgevaardigden worden niet meegeteld in het maximum aantal 
leden van de raad van bestuur, vermeld in artikel 434, § 1 van het decreet lokaal bestuur. 
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die 
altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 16§2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid geeft concreet uitvoering aan voormelde bepaling 
van het decreet lokaal bestuur. 
Per regio kan er maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem benoemd worden. 
Hiertoe worden alle gemeenten onderverdeeld in de regio, noord, midden en zuid en de stad Antwerpen en 
wel als volgt: 
Regio noord:    Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, Wuustwezel 
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel 
Regio zuid:      Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel, Rumst, Schelle, 
Zwijndrecht 
Elke gemeente mag bijgevolg één kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen (geen 
plaatsvervanger). 
Indien binnen elke regio slechts één afgevaardigde wordt aangeduid, dan neemt de algemene vergadering 
akte van betrokken gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende 
stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 
Indien binnen één of meerdere regio’s meerdere afgevaardigden worden aangeduid, dan neemt de 
algemene vergadering akte van de betrokken gemeenteraadsbeslissingen en wordt er per regio een 
rangorde gemaakt op basis van de volgende criteria in dalende volgorde: 
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur 
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad 
3. de jongste kandidaat. 
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur met raadgevende stem gelden voor de 
volledige legislatuur. 
  
4.  Financiële gevolgen  
Het aanduiden van kandidaat-bestuurders heeft op zich geen financiële gevolgen voor het lokaal bestuur. 
  
De kandidaturen moeten ten laatste op 12 maart 2019 ingediend worden bij secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 
  

Stemming:  
Bij geheime stemming 
Artikel 1 
Charlotte Beyers : 28 ja-stemmen, 1 nee-stem 
Artikel 2 
Ludwig Anthonissen : 9 ja-stemmen 
Luc Torfs : 1 ja-stem 
Marianne Van den Lemmers : 4 ja-stemmen 
15 onthoudingen 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van 
bestuur van IGEAN milieu & veiligheid. 
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De gemeenteraad draagt Charlotte Beyers voor. 
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad draagt volgende kandidaat-bestuurder voor als lid met raadgevende stem: 
Ludwig Anthonissen 
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
  
Artikel 3  
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden 
bezorgd. 

17. Igean Milieu en Veiligheid - aanstelling afgeva ardigden Algemene vergadering - Adviescomité 
veiligheid - Adviescomité milieu 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid 

Historiek 
Algemeen  
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen, werd op de 
buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging goedgekeurd. 
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Motivatie 
1.  Relevante voorgeschiedenis, feiten en context  
 Bij het begin van een nieuwe legislatuur moeten de lokale besturen nieuwe vertegenwoordigers aanduiden 
voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid en moet dus voor IGEAN milieu & veiligheid nieuwe 
vertegenwoordigers en plaatsvervangers aanduiden voor volgende vergaderingen: 
-     algemene vergadering 
-     adviescomité veiligheid 
-     adviescomité milieu. 
 Algemene vergadering  
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 34§1 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor 
de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. 
Iedere gemeente duidt minstens één afgevaardigde en ook één plaatsvervanger aan.   
Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen (raad van bestuur of 
adviescomités). 
De aanstelling van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de volledige 
legislatuur. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
Adviescomité veiligheid  
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “veiligheid” wordt 
opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van 
de werkgevers, evenals uit maximum zeven vertegenwoordigers van de werknemers en de 
vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité. 
Elke gemeente die beroep doet op de gemeenschappelijke dienst PBW duidt op basis hiervan één 
vertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordiger is minstens gemeenteraadslid. 
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger geldt bij voorkeur voor de volledige legislatuur. 
Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen (raad van bestuur of 
adviescomités). 
Adviescomité milieu  
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” opgericht 
wordt dat bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers. 
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger geldt bij voorkeur voor de volledige legislatuur. 
Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen (raad van bestuur of 
adviescomités). 
3.  Financiële gevolgen  
Het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers heeft op zich geen financiële gevolgen voor het 
lokaal bestuur. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 
  

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Algemene vergadering en plaatsvervanger 
Tatiana Vandekeere en plaatsvervanger Kelly Van Looy : 22 ja-stemmen 
Luc Torfs : 7 ja-stemmen 
Adviescomité veiligheid 
Sven Deckers : 25 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 1 onthouding 
Adviescomité milieu 
Kris Janssens : 26 ja-stemmen, 3 nee-stemmen 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN milieu & 
veiligheid: 
Algemene vergadering  
Vertegenwoordiger: Tatiana Vandekeere, gemeenteraadslid 
Plaatsvervanger: Kelly Van Looy, gemeenteraadslid 
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Adviescomité veiligheid  
Vertegenwoordiger: Sven Deckers 
Adviescomité milieu  
Schepen van leefmilieu: Kris Janssens 
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
Artikel 2  
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden 
bezorgd. 
  

18. Igean Milieu en Veiligheid - Buitengewone algem ene vergadering - Goedkeuring agenda 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

Historiek 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 
07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 

Advies 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van 
de leden van de raad van bestuur. 

Motivatie 
Raad van bestuur  
Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid naast een 
algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het 
aantal leden van deze raad van bestuur  maximaal 15 bedraagt. 
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu & 
veiligheid. 
De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene 
vergadering van 20.03.2019. 
Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van 
bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen 
afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem . 
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die 
altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 16§2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder 
met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde: 
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur 
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad 
3. de jongste kandidaat. 
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Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio 
gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 
neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige 
legislatuur.   
Besluitvorming  
De raad van bestuur van 5.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren 
in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 
19 u met als enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur. 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 6.02.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers bezorgd. 
De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers. 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid. 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. 
3.  Financiële gevolgen  
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 
te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op 
basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur: 
 

 
  
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 
20.03.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken. 
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Artikel 3  
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden 
bezorgd. 

19. Pidpa - BAV - 25 maart 2019 - Goedkeuring agend a - Aanstellingen 

Juridisch kader 
Brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van bestuur en 
toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem, de voordracht van de 
leden van de diverse adviescomité en de voordracht van de afgevaardigde op de algemene vergadering. 
  
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
  
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.  
 

Historiek 
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
Op maandag 25 maart 2019 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering op het 
hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.   
Brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van bestuur en 
toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem, de voordracht van de 
leden van de diverse adviescomité en de voordracht van de afgevaardigde op de algemene vergadering. 

Motivatie 
 De agenda van deze vergadering is als volgt :  

1. 1.      Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. 2.      Benoeming nieuwe bestuurders. 
3. 3.      Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing. 
4. 4.      Benoemingen leden adviescomités.  
5. 5.      Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren. 
Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen 
de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden 
bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.  Ook 
dienen er eventueel voordrachten te worden gedaan betreffende de adviescomités en de afgevaardigde op 
de algemene vergadering. 
 Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.  
 Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden dienen er voor de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden de nodige voordrachten gedaan worden voor de vorming van een nieuwe raad 
van bestuur, adviescomités en afgevaardigde op de algemene vergadering.  
 Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
bij geheime stemming 
Raad van Bestuur met raadgevende stem : 
Ilse De Beuckelaer : 5 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 18 onthoudingen, 1 ongeldig 
Staking van de stemmen. De aanstelling is verworpen  
A-adviescommissie 
Kris Janssens : 27 ja-stemmen, 2 nee-stemmen 
B-adviescommissie 
Daan De Veuster : 24 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 1 onthouding, 1 ongeldig 
Algemene vergadering en plaatsvervanger 
Tatiana Vandekeere en plaatsvervanger Kris Kenis : 24 ja-stemmen, 5 nee-stemmen 

Besluit 
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019, waarmee Pidpa de agenda van de 
Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld en deze agenda heeft toegelicht. 
Stemming goedkeuring van de agenda 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 2  
Kennis wordt genomen van het voorstel betreffende de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur. Alle 
voorgestelde mandatarissen worden voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur.      
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• Fabienne Blavier (Mechelen) 
• Nicole Boonen (Retie) 
• Kris Gebruers (Olen) 
• Tine Gielis (Laakdal) 
• Werner Hens (Balen) 
• Wim Jordens (Malle) 
• René Lauwers (Aartselaar) 
• Mieke Van den Brande (Bonheiden) 
• Lieve De Block (Kapellen) 
• Sven Deckers (Brecht) 
• Dirk Bauwens (Schilde) 
• Katusha Vervloesem (Rumst) 
• Pieter Verhesen (Geel) 
• Savannah Van Dongen (Turnhout) 
• Kristof Sels (Sint-Katelijne-Waver) 

  
Artikel 3  
Vanuit de gemeente wordt geen gemeentelijk oppositielid  voorgedragen als kandidaat mandataris met 
raadgevende stem voor de raad van bestuur van Pidpa. 
Artikel 4  
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het A-adviescomité (watervoorziening) wordt voorgedragen : 
Dhr. Kris Janssens  
Artikel 5  
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het B-adviescomité (afvalwater en van hemelwater) wordt 
voorgedragen: 
Dhr. Daan De Veuster 
Artikel 6  
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van Pidpa voor de periode van de 
ganse legislatuur 2019-2024, wordt aangewezen:  
mevr. Tatiana Vandekeere met als vervanger Kris Kenis 
Artikel 7  
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 25 maart 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de benoemingen goed 
te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de 
agendapunten van deze vergadering.  
Artikel 8  
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. De Ideale Woning - aanstelling afgevaardigde al gemene vergadering - Raad van Bestuur 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
De gemeente dient over te gaan tot aanduiding van de passende vertegenwoordiging in de 
huisvestingsmaatschappij Ideale Woning voor de algemene en de buitengewone algemene vergaderingen 
en voor de Raad van Bestuur (regio noord). 
  

Motivatie 
De kandidaturen voor deze afvaardiging dienen ten laatste op 12 maart 2019 ingediend te worden bij 
secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Algemene vergadering 
Daan De Veuster : 21 ja-stemmen 
Anne Dulak : 4 ja-stemmen 
Luc Torfs : geen stemmen 
Marianne Van den Lemmer : 4 ja stemmen 
Raad van Bestuur 
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Daan De Veuster : 21 ja-stemmen 
Anne Dulak : 1 ja-stem 
Luc Torfs : 6 ja-stemmen 
1 nee-stem 

Besluit 
Artikel 1  
Als volmachtdrager van de gemeente voor alle gewone en buitengewone zittingen van de algemene 
vergaderingen van de Ideale Woning wordt aangeduid: Dhr. Daan De Veuster 
Artikel 2  
Als kandidaat voor de raad van bestuur van de Ideale Woning wordt aangeduid: Dhr. Daan De Veuster 
Artikel 3  
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de Ideale Woning en aan dhr. Daan De 
Veuster 

21. Aanstelling afgevaardigde algemene vergadering Sociale Huisvestingsmaatschappij De 
Voorkempen 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 

Motivatie 
Er dient een afgevaardigde aangesteld te worden in de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen 
om de gemeente Brecht te vertegenwoordigen op de algemene vergadering en in de raad van bestuur. 
De kandidaturen hiervoor moeten ten laatste op 12 maart 2019 ingediend worden bij 
secretariaat@brecht.be. 
Bij de kandidaturen voor de Raad van Bestuur dient de motivatie, competenties en ervaring aangegeven te 
worden. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Algemene vergadering 
Melika Boucham : 4 ja-stemmen 
Anne Dulak : geen stemmen 
Christel Van Akeleyen : 4 ja-stemmen 
Annemie Van Dyck : 20 ja-stemmen 
1 x onthouding 
Raad van Bestuur 
Christel Van Akeleyen : 4 ja-stemmen 
Daan De Veuster : 21 ja-stemmen 
Volledig neen : 3 
Geen stemming voor kandidaat : 1 

Besluit 
Artikel 1  
Als afgevaardigde van de gemeente Brecht voor de algemene vergadering van de sociale 
huisvestingsmaatschappij wordt Annemie Van Dyck aangesteld. 
Artikel 2  
Als afgevaardigde van de gemeente Brecht voor de raad van bestuur van de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Voorkempen wordt Daan De Veuster aangesteld. 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan SVK De Voorkempen en aan Annemie Van Dyck en 
Daan De Veuster. 

22. Arro Antwerpen - aanstelling afgevaardigde 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
De gemeente is deelgenoot in Arro Antwerpen en op grond van de vigerende statuten dient overgegaan te 
worden tot aanduiding van de passende vertegenwoordiging. 

Motivatie 
De kandidaturen hiervoor dienen ten laatste op 12 maart 2019 ingediend te worden bij 
secretariaat@brecht.be. 
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Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Daan De Veuster : 21 ja-stemmen 
Marianne Van den Lemmer : 4 ja-stemmen 
nee-stemmen : 3 
geen stemming voor kandidaat : 1 

Besluit 
Artikel 1  
Daan De Veuster, schepen, wordt aangeduid als volmachtdrager van de gemeente voor alle algemene 
vergaderingen van Arro Antwerpen. 
  
Artikel 2  
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Arro Antwerpen en aan Daan De 
Veuster. 
  

23. Aanstelling afgevaardigde algemene vergadering vereniging voor openbaar groen 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017 

Motivatie 
Brief van Vereniging voor Openbaar Groen d.d. 26 oktober 2018 voor de aanstelling van een afgevaardigde 
voor de algemene en de buitengewone algemene vergaderingen 
en een afgevaardigde voor de Raad van Bestuur. 
Er mag ook een kandidaat afgevaardigd worden voor het Financieel Comité. 
De kandidaturen voor deze afvaardigingen kunnen ingediend worden tot en met 12 maart 2019 bij 
secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming: 
Algemene vergadering 
Daan De Veuster : 23 ja-stemmen 
Ilse De Beuckelaer : 4 ja-stemmen 
Nee-stemmen : 2 
Raad van Bestuur 
Daan De Veuster : 22 ja-stemmen 
Ilse De Beuckelaer : 5 ja-stemmen 
nee-stem : 1 
Onthouding : 1 
Financieel comité  
Sven Deckers : 27 ja-stemmen, 2 nee-stemmen 

Besluit 
Bij geheime stemming 
Artikel 1  
Daan De Veuster, schepen, wordt aangesteld als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van 
VVOG. 
  
Artikel 2  
Daan De Veuster, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat voor een mandaat in de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 3  
Sven Deckers, burgemeester, wordt voorgedragen als kandidaat voor een mandaat in het Financiëel 
Comité. 
  
Artikel 4   
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan VVOG en Sven Deckers en aan Daan De Veuster. 
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24. Aanstelling afgevaardigde in Ethias 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
De gemeente dient over te gaan tot aanduiding van de passende vertegenwoordiging in de 
maatschappij  Ethias voor de algemene en de buitengewone algemene vergaderingen; 

Motivatie 
De kandidaturen voor deze afvaardiging dienen ten laatste op 12 maart 2019 ingediend te worden bij 
secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Algemene vergadering : 
Sven Deckers : 21 ja-stemmen 
Christel Van Akeleyen : 4 ja-stemmen 
Nee-stem : 1 
Onthouding : 1 
Ongeldig : 2 

Besluit 
Artikel 1  
Wordt aangeduid als volmachtdrager van de gemeente voor alle gewone en buitengewone zittingen van de 
algemene vergaderingen van Ethias : Sven Deckers, burgemeester 
  
Artikel 2  
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Ethias en aan Sven Deckers. 
 

25. Aanstelling afgevaardigde in VVSG 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 

Motivatie 
De gemeente dient over te gaan tot aanduiding van de passende vertegenwoordiging in de Vereniging voor 
Vlaamse Steden en Gemeenten voor de algemene vergaderingen. 
De kandidaturen voor deze afvaardiging dienen ten laatste op 12 maart 2019 ingediend te worden bij 
secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Ludwig Anthonissen : 4 ja-stemmen 
Leo Nicolaï : 21 ja-stemmen 
Patrick Van Assche : 4 ja-stemmen 

Besluit 
Artikel 1  
Wordt aangeduid als volmachtdrager van de gemeente voor alle gewone en buitengewone zittingen van de 
algemene vergaderingen van VVSG: Leo Nicolaï, voorzitter gemeenteraad 
  
Artikel 2  
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan VVSG en aan Leo Nicolaï. 
 

26. Aanstelling afgevaardigde voor de algemene verg adering van De Lijn 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
  

Motivatie 
De gemeente dient over te gaan tot aanduiding van de passende vertegenwoordiging van de gemeente 
Brecht voor de algemene vergaderingen van De Lijn. 
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De kandidatuur voor deze afvaardiging dienen ten laatste op 12 maart 2019 ingediend te worden bij 
secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Ilse De Beuckelaer : 4 ja-stemmen 
Peter De Boever : geen stemmen 
Eline Peeters : 21 ja-stemmen 
Luc Torfs : 4 ja-stemmen 

Besluit 
Artikel 1  
Wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van De Lijn: Eline 
Peeters, schepen. 
  
Artikel 2  
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan De Lijn en aan Eline Peeters. 

27. VZW Brecht Werkt - Aanstelling afgevaardigden 

Juridisch kader 
De besluitwet van 28 december 1944 - artikel 8 - PWA oprichting  door de gemeenten in de vorm van een 
VZW. 
Wet van 27 juni 1921 over de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen. 
Het decreet van 22 november 2013 en het bijhorende uitvoeringsbesluit rond lokale diensteneconomie trad 
in werking op 1 april 2015. 
Op 1 juli 2014 werd de bevoegdheid over de dienstencheques overgedragen van de federale naar de 
Vlaamse regering. 
Statuten PWA Brecht VZW d.d. 4 juni 1996 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
Voor de nieuwe legislatuur dienen opnieuw 3 afgevaardigden aangesteld te worden voor de Algemene 
Vergadering en 1 afgevaardigde voor de Raad van Bestuur. 
De leden voor de Algemene Vergadering zijn 2 leden van de meerderheid en 1 lid van de oppositie. 

Motivatie 
Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 12 maart 2019 bij secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Algemene vergadering (meerderheid) 
Luc Aerts : 22 ja-stemmen 
Nathalie Mannaerts : 24 ja-stemmen 
Nee-stemmen : 5 
Algemene vergadering (oppositie) 
Ilse De Beuckelaer : 4 ja-stemmen 
Johan Deckers : 1 ja-stem 
Ilse Van Den Heuvel : 10 ja-stemmen 
14 onthoudingen 
Raad van Bestuur : 
Luc Aerts : 22 ja-stemmen 
Nee-stem : 1 
1 onthouding 
5 ongeldig 
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Besluit 
 
Artikel 1  
Als politiek afgevaardigde voor de algemene vergadering worden de volgende politici bij geheime stemming 
aangesteld: 
1. Luc Aerts 
2. Nathalie Mannaerts 
3. Ilse Van Den Heuvel 
Artikel 2  
Als politiek afgevaardigde voor de raad van bestuur wordt Luc Aerts bij geheime stemming aangesteld. 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan VZW Brecht Werkt - Dienstenchequebedrijf. 

28. BisCuit - aanstelling leden raad van bestuur 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Besluit gemeenteraad 10 december 2015. 

Historiek 
De gemeenteraad stelt twee leden aan om te zetelen in de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
samenwerking BisCuit, zijnde een stemgerechtigd lid en één lid met raadgevende stem. 

Motivatie 
Kandidaturen kunnen tot en met 12 maart 2019 doorgegeven worden aan secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
  
Raad van Bestuur  
Frans Van Looveren : 27 ja-stemmen, 1 nee-stem 
Raad van Bestuur met raadgevende stem 
1ste stemming : ongeldig, foutieve papieren 
Er volgt een nieuwe stemming. 
Marianne Van den Lemmer : 5 ja-stemmen, 11 nee-stemmen, 13 onthoudingen 

Besluit 
Artikel 1  
Frans Van Looveren wordt aangesteld als stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur van Biscuit. 
Artikel 2  
Er wordt geen kandidaat aangesteld als lid met raadgevende stem. 
Artikel 3  
Afschrift wordt overgemaakt aan BisCuit. 

29. Aanstelling afgevaardigde in de marktcommissie 

Historiek 
De gemeente dient over te gaan tot aanduiding van de passende vertegenwoordiging in de marktcommissie. 

Motivatie 
De kandidaturen voor deze afvaardiging kunnen ingediend worden tot en met 12 maart 2019 bij 
secretariaat@brecht.be. 
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019.  

Stemming:  
Bij geheime stemming : 
Kris Janssens : 22 ja stemmen 
Christel Van Akeleyen : 5 ja-stemmen 
1 nee-stem 
1 onthouding 

Besluit 
Artikel 1  
Wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente voor de marktcommissie: Kris Janssens, schepen. 
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Artikel 2  
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de marktcommissie en aan  
Kris Janssens. 

aanvullende agenda 

30. Voorstel Isolatie-audit - P. Van Asche 

Juridisch kader 
Artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 
Artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Motivatie 
Voorstel: Brecht dringt bij de electriciteitsnetbeheerder aan op een spoedige uitvoering van de 
thermografische luchtfoto van het Brechtse grondgebied. 
Brecht communiceert breed over het bestaan en de voordelen van deze thermografische foto. 
Brecht onderzoekt of het mogelijk zou zijn om op basis van de resultaten van de thermografische foto de 
bewoners van minder goed geïsoleerde woningen te contacteren om hen te overhalen een isolatie-audit te 
laten uitvoeren. 
Brecht onderzoekt of de gemeente het uitvoeren van de isolatie-audit kan (helpen) organiseren en of de 
uitvoering kan “gefaciliteerd” worden door hier een tegemoetkoming tav de betrokken bewoners tegenover te 
stellen. 
Motivatie: “De klimaatproblematiek” is de laatste weken/maanden nadrukkelijk aanwezig op de 
maatschappelijke Bühne. Terecht natuurlijk: onze toekomst is ons aller zorg. Over de middelen (spijbelen bv) 
en over de remedies kunnen meningen verschillen. 
Wetenschappelijk vaststaand is alleszins dat een betere isolatie van woningen zowel het klimaat, als het 
enegieverbruik, als het welzijn van de bewoners ten goede zou komen. We denken dan in de eerste plaats 
aan isolatie van het dak en dubbele beglazing.  
“Gemiddeld is zo’n 76% van de gebouwen in Vlaanderen gebouwd voor 1980 en dan meestal nog zonder 
enige thermische isolatie.  Een niet onbelangrijk deel daarvan is uitgerust met een verouderde 
verwarmingsinstallatie die letterlijk energie verslindt en/of met ramen en deuren met enkele beglazing 
waarvan de waarde Ug = 5.0W/m²K.” http://www.duurzaamverwarmen.be/waarom-we-maar-beter-kunnen-
investeren-in-ons-wooncomfort.html 
Er is in onze gemeente veel nieuwbouw maar er bestaan ook nog een flink aantal “oudere” woningen. 
“Meten is weten”. Met een thermografische kaart zou het aantal minder goed geïsoleerde woningen op 
redelijk nauwkeurige wijze in kaart kunnen gebracht worden. 
Volgens een parlementaire vraag van 07Maa2018 van Mevr. Valerie Taeldeman aan dhr. Bart Tommelein - 
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1388347- heeft Eandis voor de elektriciteitsnetbeheerders [ ] Iveka, 
het initiatief genomen om een thermografische luchtfoto op te maken voor het volledige werkingsgebied. [ ] 
Het is op vandaag [ ] nog niet mogelijk om exact te zeggen voor welke gemeenten de foto beschikbaar zal 
zijn. 
Eens deze thermografische foto voor Brecht beschikbaar zou zijn, is het ons aanvoelen dat het bestuur hier 
doelgerichte acties aan zou kunnen koppelen met het oog op een isolatie-audit  van de minder goed 
geïsoleerde woningen. Op die manier zou het voor de bewoners makkelijker worden in te schatten hoeveel 
het gebrek aan isolatie henzelf en “het klimaat” kost, hoeveel het installeren van een betere isolatie hen zou 
kosten en op welke termijn zij dat zouden kunnen “terugverdienen”. 
Om onze inwoners, op vrijwillige basis, aan te zetten zo’n audit te laten uitvoeren, zou de gemeente bv een 
“groepsaankoop” van deze audit kunnen organiseren/promoten of hier een premie/subsidie/ financiële 
tegemoetkoming aan koppelen. 
  

Besluit 
Vlaams Belang wenst hierover geen stemming. 

31. Voorstel en vragen over participatie van burger s in raden - L. Torfs 

Juridisch kader 
Artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 
Artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Motivatie 
Afgelopen week is de nieuwsbrief van “Brechts Nieuws tussendoor” van maart in de bus gevallen. 
Op de eerste bladzijde staat er een oproep met als titel “Gezocht burgers met een hart voor Brecht”. 
Participatie en inspraak zijn voor Groen belangrijk. Vandaar dat we verheugd waren te lezen dat het 
gemeentebestuur er ook zo over denkt en burgers alzo inspraak krijgen in het beleid van de gemeente. Maar 
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dat hadden ze onder deze vorm ook al in de vorige legislaturen. Al de raden die in de vorige legislaturen al 
bestonden, blijven gewoon voortbestaan. Dus niets nieuws onder de zon. 
En wat ons nog het meest verheugde, is dat iedere enthousiaste burger zich kan inschrijven voor één van de 
raden. Vanuit Groen kunnen we dergelijke openheid alleen maar toejuichen. 
Toch vrezen we dat op basis van dit artikel weinigen zich geroepen zullen voelen omdat er nog heel wat 
vragen en onduidelijkheden zijn: 
1) Gaan al de opgesomde raden echt blijven bestaan ? In hun huidige vorm ? 
2) Kan iedere burger aan gelijk welke raad deelnemen ? Of zijn er hier voorwaarden aan verbonden ? 
3) Kan men zich engageren voor meer dan één raad ? 
4) Wat als er zich bijvoorbeeld 100 geïnteresseerde burgers voor een bepaalde raad aandienen ? Gaat men 
dan een selectie doorvoeren ? En op welke basis ? 
5) Moet men inwoner van Brecht zijn om deel te nemen ?  Want in het recente verleden is dat niet altijd een 
voorwaarde gebleken. 
6) Tot wanneer kunnen burgers zich aanmelden ? M.a.w. wanneer worden de verschillende raden 
samengesteld ? 
Tenslotte nog enkele bedenkingen: 
- enthousiaste burgers haken na een tijdje af als ze aanvoelen dat er met hun adviezen of aanbevelingen 
geen rekening wordt gehouden, dus hierin kan het nieuwe bestuur al wel het verschil maken; 
- of stel bijvoorbeeld dat een inwoner uit Sint-Job sterk geïnteresseerd is in de mobiliteitsproblematiek in 
Sint-Job maar helemaal geen voeling heeft met deze van Sint-Lenaarts; dan kan het bepalend zijn voor zijn 
engagement als er bv. maar één verkeersraad voor de gemeente zal ingericht worden. 
Groen stelt dan ook voor om de oproep op de gemeentelijke website te herhalen en hierin meer duidelijkheid 
en informatie te verschaffen zodat de geïnteresseerde burger weet waaraan ze zich kunnen verwachten en 
wat meer geprikkeld worden om een engagement aan te gaan. 
Voorstel:  
De gemeenteraad gaat akkoord om de oproep ‘Gezocht burgers met een hart voor Brecht’ op de 
gemeentelijke website nog eens te herhalen en hierbij meer duidelijkheid en informatie te verschaffen. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
De oproep 'Gezocht burgers met een hart voor Brecht' wordt nog een keer herhaald op de gemeentelijke 
website en er wordt meer duidelijkheid en informatie verschaft. 

32. Interpellatie Hangjongeren - Ilse Van Den Heuve l 

Juridisch kader 
Artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 
Artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Motivatie 
De voorbije weken hebben we regelmatig gehoord dat er rond het Gemeentepark en elders in Brecht 
overlast is geweest door hangjongeren.  
We hebben ook vernomen dat er controleacties werden uitgevoerd door de politie.  
We willen graag horen hoe de situatie momenteel is, of er nog overlast is, zijn er sancties genomen en hoe 
wordt dit verder opgevolgd? 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019.  

33. Interpellatie Brief Oudercomité Gemeenteschool - Ilse Van Den Heuvel 

Juridisch kader 
Artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 
Artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Motivatie 
Gelet op de ontvangst van de brief van het oudercomité van de Gemeenteschool aan, naar wij vermoeden 
alle partijen van de gemeenteraad willen wij graag weten welke stappen hierin reeds zijn genomen? 
Uit dit schrijven blijkt bovendien dat de situatie niet nieuw is. Daarom willen we graag weten welk 
stappenplan gevolgd wordt. 
Waarom werd er niet eerder ingegrepen en werden alle betrokken partijen reeds gehoord? 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 
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34. Interpellatie vrachtwagensluis Brugstraat St. J ob - J. Slegers 

Juridisch kader 
Artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 
Artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Motivatie 
Sedert de goedkeuring op de gemeenteraad van 12 juni 2014 betreffende het plaatsen van de 
vrachtwagensluis in de Brugstraat te St.Job, blijkt dat vandaag anno maart 2019, deze vrachtwagensluis nog 
steeds niet in werking is. Herhaaldelijk is in de pers aangekondigd dat deze binnen enkele weken in werking 
zou zijn….  
Onze inwoners stellen zich terecht vragen bij dit project, hopen en wachten al lange tijd op meer veiligheid in 
deze straat, vooral ook voor de schoolgaande kinderen.  
Zij ontvangen graag uw uitleg. 
 
1) Wat is hiervan de oorzaak? 
2) Wanneer denkt men nu dat deze operationeel zal zijn? 
3) Wat is op dit moment de totale kostprijs van dit project en wat zijn de financiële gevolgen /meerprijs die 
gewijd is aan deze vertraging? 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 
 

35. Vraag - Kandidaturen mandaten - P. Van Assche 

Juridisch kader 
Artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 
Artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Motivatie 
VRAAG: Kandidaturen mandaten:  
Vraag: Zou er bezwaar tegen bestaan de door de onderscheiden fracties ingediende kandidaturen eerder 
bekend te maken ? 
Motivatie: Regelmatig, zeker bij het begin van een nieuwe legislatuur, worden een heleboel mandaten 
opengesteld in organismen waar gemeenten aan deelnemen/aandeelhouder zijn. Over deze kandidaturen 
wordt in geheime stemming door de GemRaad beslist. 
Ook in deze context lijkt het principe “de juiste persoon op de juiste plaats” wenselijk. Competenties, 
ervaring, interesse,…. zijn elementen die hierin kunnen meespelen. 
Heikel punt daarbij is de GemRaad slechts vlak voor de stemming officieel kennis krijgt van de ingediende 
kandidaturen. Temeer daar een groot aantal Raadsleden “nieuw” zijn. Op dat moment is het “te laat” om die 
kandidaturen met kennis van zaken te evalueren. 
  
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 maart 2019. 
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