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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 14 maart 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 maart 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. 
Voorzitter L. Nicolaï meldt dat er 4 aanvullende agendapunten zijn, namenlijk : 
Voorstel - Vragenhalfuurtje voor de inwoners van Brecht - Luc Torfs 
Voorstel - Registratie "Mooimakers" - P. Van Assche 
Voorstel - Geluidsarm vuurwerk - P. Van Assche 
Vraag in verband met rattenvergif - P. Van Assche 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 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, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, 
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van 
Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts), 5 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick 
Van Assche, Joziena Slegers, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 

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

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

2. RUP Igean-site - Definitieve vaststelling 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Hans Verbeeck, Gemeenteraadslid 

Beleids- en beheerscyclus 
Raadslid H. Verbeeck verlaat de zitting. 
Beleidsdomein: 6 Wonen en ruimtelijke ordening 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren  

Zitting van de Gemeenteraad  donderdag 11 april 2019 
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Actie: waar dit nodig is om de ruimtebehoefte in te vullen wordt een planningsinitiatief genomen of 
ondersteund 

Juridisch kader 
De codex ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten 
Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot 
de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die 
adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2008 
met betrekking tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectenrapportage over 
ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing 
van de watertoets (en latere wijzigingen), tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van 
nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets is van toepassing 

Historiek 
Op 23 september 2004 werd een milieuvergunning verleend aan Igean milieu en veiligheid voor het 
exploiteren van de afvalverwerkingssite Noord aan de Oostmallebaan in Brecht. Als voorwaarde werd 
gesteld dat de exploitatie en de stedenbouwkundige bestemming in overeenstemming moet worden 
gebracht. 
Het opmaken van een RUP voor de afvalverwerkingssite Noord werd opgenomen in de herziening van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Deze herziening werd goedgekeurd op 19 november 2015. 
Igean dienstverlening maakte een voorontwerp van het RUP Igean-site op. 
Op 27 juni 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp RUP Igean-site 
goedgekeurd. 
Op 11 oktober 2016 heeft de Gecoro zijn advies gegeven over het voorontwerp RUP Igean –site. 
Op 9 november 2016 werd de plenaire vergadering gehouden. Op de plenaire vergadering van het RUP 
IGEAN-site werd een ongunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos verkregen, waar Ruimte 
Vlaanderen zich bij aansloot. 
Op basis van een overlegtraject met het Agentschap van Natuur en Bos werden aanpassingen aan het RUP 
gedaan hetgeen resulteerde in een nieuw voorontwerp RUP dat werd goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen op 30 oktober 2017. 
Op 16 januari 2018 werd het aangepaste voorontwerp RUP voorgelegd aan de gecoro die hierover een 
gunstig advies heeft gegeven. 
Op 24 januari 2018 werd de plenaire vergadering gehouden. Van deze vergadering werd een verslag 
opgemaakt. 
In de collegezitting van 4 juni 2018 werd kennis genomen van het ontwerp RUP IGEAN site en werd de 
organisatie van een openbaar onderzoek geagendeerd. 
Op 14 juni 2018 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Igean-site’ voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. 
Aan het college van burgemeester en schepenen werd opdracht gegeven om, overeenkomstig de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, een openbaar onderzoek te organiseren en na behandeling van eventuele 
bezwaren en opmerkingen door de Gecoro, het dossier voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad 
voor te leggen. 
Overeenkomstig art. 2.2.14. §2 werd het openbaar onderzoek georganiseerd. Dit liep van 2 juli 2018 tot en 
met 30 augustus 2018. Gedurende dit openbare onderzoek werd 1 advies en 4 bezwaarschriften (waarvan 
een ondertekend door 206 personen) ingediend. 
Op 13 november 2018 heeft de gecoro de bezwaren behandeld en een advies uitgebracht voor de 
gemeenteraad. Hiervan werd op 17 december 2018 akte genomen door het college. 
Volgens artikel 2.2.14 §6 van de Vlaamse Code Ruimtelijke Ordening stelt de gemeenteraad binnen 180 
dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. 
Op gemotiveerd verzoek van het college van burgemeester en schepenen kan de gemeenteraad beslissen 
over de verlenging met 60 dagen van de termijn waarbinnen het plan definitief moet worden vastgesteld. 
Op 14 februari 2019 besliste de gemeenteraad tot de verlenging met 60 dagen van de termijn waarbinnen 
het plan definitief moet worden vastgesteld. 
  

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

Motivatie 
Rond de oude kleiontginningsputten aan de Oostmalsebaan 72A ontwikkelde IGEAN milieu & veiligheid in 
de loop der jaren een zone met afvalverwerking als kernactiviteit. Startend met een stortplaats evolueerde 
de site naar een zone voor afvalverwerking via vergisting, productie van groene stroom, compostering, 
waterzuivering, overslag van afvalstoffen en een recyclagepark. De huidige gewestplanbestemming 
“stortplaats met nabestemming bosgebied” is achterhaald en een RUP met voorschriften op maat van de site 
is noodzakelijk. 
Er werd een onderzoek naar plan-MER-plicht opgemaakt. Op 7 december 2017 werden de 
adviesverlenende instanties aangeschreven met de vraag advies te verlenen. Op 15 januari 2018 werd een 
herinnering gestuurd naar de instanties waarvan nog geen advies ontvangen werd. Op 18 februari 2018 
werd de dienst MER aangeschreven om een beslissing te nemen over de plan-MER plicht en het dossier 
overgemaakt. Op 16 maart 2018 heeft de dienst MER zijn beslissing overgemaakt en besloten dat de 
opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid 
dient het RUP onderworpen te worden aan de watertoets. Het plangebied van dit RUP is niet gelegen in 
een overstromingsgevoelig gebied. De vroegere ontginningen en de latere stortactiviteiten, alsook de aanleg 
van het kanaal, hebben een kunstmatig reliëf gecreëerd waarin het natuurlijke watersysteem verloren is 
gegaan. Dit blijkt ook uit de bodemkaart, waar deze gebieden aangeduid zijn als kunstmatige gronden (zie 
11.5.2). De site beschikt over een eigen zuiveringsinstallatie voor al het afvalwater dat op de site 
geproduceerd wordt. Het gezuiverde water wordt via een persleiding in de Weehagenbeek geloosd. 
Het RUP voorziet volgende maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding: 
- de bebouwing wordt geconcentreerd in Artikel 1. De terreinbezetting wordt beperkt tot 30% van de totale 
oppervlakte van de zone. Verhardingen in functie van de bestemming zijn toegestaan en vaak noodzakelijk 
om vermenging met de ondergrond uit te sluiten. Een aantal activiteiten, zoals overslag van afval en de 
groencompostering, moeten verplicht op waterdichte vloeren uitgevoerd worden. De uitbreiding van de 
bebouwing en verharding kan leiden tot een verminderde insijpeling van hemelwater en een plaatselijke 
verdroging van de bodem. Aangezien grote delen van het terrein bestaan uit voormalige stortputten is de 
impact op het watersysteem beperkt. De niet-bebouwde en niet-verharde delen van de zone moeten worden 
aangelegd als groene ruimte en rondom de zone wordt een groene bufferzone voorzien. In deze groene 
zones kan hemelwater gebufferd worden en langzaam insijpelen. Het insijpelend water in de voormalige 
stortplaatsen wordt via de ringgracht naar het retentiebekken gevoerd. 
- in Artikel 2 zijn enkel voorzieningen in functie van de winning van hernieuwbare energie toegelaten. 
Dergelijke constructies (winning van biogas uit de oude stortplaatsen, zonnepanelen, windturbine…) hebben 
nauwelijks een impact op de waterhuishouding van het gebied. Het overgrote deel van de zone blijft 
onbebouwd en onverhard, zodat het hemelwater kan insijpelen. 
- in Artikel 3 zijn de activiteiten van Artikel 1 en Artikel 2 toegelaten, met als belangrijke beperking dat er 
geen bebouwing toegelaten wordt. In deze zone zijn wel verhardingen toegelaten en afhankelijk van de 
activiteiten zelfs verplicht, wat kan leiden tot een versnelde afvoer van het hemelwater. Dit hemelwater zal 
opgevangen en verwerkt worden conform de bestaande activiteiten op verharde ondergrond. 
- de zones in Artikel 4 en Artikel 5 blijven behouden als natuurbuffer of bufferzone en bieden ruimte voor 
infiltratie van regenwater. In de grote vijver aan de Oostmalsebaan wordt het hemelwater van de daken, een 
deel van de verhardingen en de afwatering van de afgedekte stortplaats via de ringgracht opgevangen, 
zodat het hemelwater op de site zelf gebufferd wordt. 
- Artikel 6 en Artikel 7: de bestaande groen- en natuurgebieden in het oosten en het noorden van het 
plangebied blijven behouden. In deze zones liggen vijvers met een groot waterbufferend vermogen. 
De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 
Rekening houdend met deze overwegingen kan gesteld worden dat de invloed op de waterhuishouding 
beperkt is en dat er geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten zijn. 
Bij het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan dient via de RVR-toets nagegaan te worden of de 
geplande ruimtelijke ontwikkelingen een invloed hebben op de risico's en mogelijke gevolgen van een zwaar 
ongeval in een Seveso-inrichting. Dit enerzijds omwille van de ligging van het plangebied, anderzijds omwille 
van de geplande ontwikkelingen in het plangebied. 
Indien uit de RVR-toets blijkt dat de geplande ruimtelijke ontwikkelingen geen invloed hebben op de risico’s 
of de gevolgen van een zwaar ongeval, dan kan de noodzaak voor de opmaak van een ruimtelijk 
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veiligheidsrapport (RVR) worden uitgesloten. Indien uit de RVR-toets blijkt dat de geplande ontwikkelingen 
mogelijks een invloed hebben op de risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval, dan dient het 
(voor)ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd te worden aan de dienst Veiligheidsrapportering van 
het departement Omgeving die beslist of er voor het plan al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) 
dient opgemaakt te worden. 
Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 26/01/2018, met ref. RV-RAV-0698), 
kan worden geconcludeerd dat: 
- Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied; 
- Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-inrichting; 
- Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien er, gezien het 
geplande type bedrijvigheid, geen Seveso-inrichtingen verwacht worden. 
Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP dient 
niet verder voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrapportering en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te 
worden opgemaakt. 
Op te heffen voorschriften: Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 01.09.2009, wordt 
hieronder een limitatieve opgave gegeven van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk 
uitvoeringsplan en worden opgeheven. 
Verordenend plan: 
Voorschriften van het gewestplan Turnhout (KB 30.09.1977 en latere wijzigingen) 
Voorschriften: 
- Art. 2 Stortgebieden (nabestemming bosgebied) De gebieden die als "Stortgebieden" zijn aangeduid, zijn 
bestemd voor het storten van huisafval en niet-giftige stoffen. Over de opening van een stortterrein wordt 
beslist door de Staat, de provincie of de gemeente. Het storten dient op zodanige wijze te geschieden dat, 
na stopzetting ervan, het terrein harmonisch in het landschap kan worden geïntegreerd. Na de sluiting van 
de stortplaats dienen, met inachtneming van de landschapsbepalende elementen van de omgeving, de 
nodige werken en handelingen te worden uitgevoerd opdat het gebied de bestemming kan hebben die door 
de grondkleur in het gewestplan is aangegeven. 
- Art. 4.3 Groengebieden De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel 
van het natuurlijk milieu. 
- Art. 4.3.1 Natuurgebieden De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, 
duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen jagers- en 
vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het 
maar tijdelijk. 
  
Door de gemeenteraad werd de termijn waarbinnen het RUP definitief moet worden vastgelegd verlengd met 
60 dagen om in alle openheid en transparantie vragen en bezwaren rond de bestemming en de exploitatie 
van de site te onderzoeken. De gemeente wenste ook meer duidelijkheid over de mogelijkheden om hinder 
naar de omgeving in de toekomst te verminderen. 
Op 16 maart 2019 werd een bijkomende informatievergadering georganiseerd door Igean op de site naar de 
bevolking toe om het dossier verder toe te lichten. 
IGEAN bezorgde een engagementsverklaring waarin omschreven wordt welke acties en maatregelen 
genomen worden met betrekking tot hinderaspecten en communcatie met de omwonenden. Deze nota gaat 
in op een aantal maatregelen die niet in het RUP vertaald kunnen worden omdat het geen ruimtelijke 
bepalingen betreft. 
  
Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om het standpunt van de GECORO te volgen, met 
uitzondering van: 

1. In artikel 1.1.1, artikel 2.2.2 en artikel 3.2.3 wordt de mogelijkheid tot het plaatsen van windmolens 
geschrapt. Het onderzoek naar de mogelijke impact op de natuurwaarden wordt doorgeschoven 
naar een toekomstige plan-MER-procedure. Het RUP geeft op dit moment onvoldoende duidelijkheid 
over de mogelijke impact van de windmolens op de natuurwaarden. De bezwaren over dit aspect 
worden dan ook als gegrond beoordeeld en de mogelijkheid voor windmolens wordt uit de 
voorschriften van het RUP geschrapt. De gerelateerde paragrafen in de toelichtingsnota worden 
eveneens geschrapt. 

2. De Gecoro adviseert een bufferzone van 25m achter de twee woningen aan de Oostmalsebaan. De 
breedte van de buffer aan de zijperceelsgrens wordt niet bepaald. Ten westen van de woningen ligt 
het recyclagepark. Hier wordt een bufferzone met een breedte van 10m vastgelegd, zodat de 
exploitatie van het recyclagepark niet in het gedrang komt, maar de woning wel afgeschermd wordt 
door een voldoende brede bufferzone. Aan de oostzijde wordt de huidige grens met Artikel 2 als 
grens vastgelegd. 

3. In artikel 3 wordt de overdruk reservegebied voor afvalgerelateerde activiteiten verwijderd, zodat 
deze zone enkel de bestemming als natuurbuffer krijgt.  Indien de vijver gedempt zou worden, zijn 
ontwikkelingen tot dichter tegen de woningen aan de Oostmalsebaan mogelijk.  Door de overdruk te 
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verwijderen wordt een permanente buffer naar de dichtst bijgelegen woningen aan de 
Oostmalsebaan voorzien. 

4. De buffer tussen de zone volgens artikel 1 en de rooilijn van N153 Oostmalsebaan wordt verbreed 
van 5m naar 10m.  Dit zorgt voor een betere afscherming tussen de dichtst bijgelegen woningen 
langs de Oostmalsebaan en eventuele toekomstige ontwikkelingen op de site. 

  
Het RUP Igean Site ligt momenteel ter definitieve vaststelling voor aan de gemeenteraad. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019.  

Stemming: 
Met 22 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Tatiana 
Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Roeland Ruelens, Gert 
Paulussen, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer), 3 
onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de engagementsverklaring bezorgd door IGEAN. 
Artikel 2  
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Igean-site’ wordt definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Het standpunt 
van de gecoro wordt gevolgd, met uitzondering van: 
-        de mogelijkheid tot het plaatsen van windmolens wordt geschrapt in artikel 1.1.1, artikel 2.2.2 
en artikel 3.2.3 van de stedenbouwkundige voorschriten. 
-        De bufferzone ten opzichte van de zijperceelsgrenzen van de woningen aan de Oostmalsebaan 
wordt vastgelegd op 10m aan de westzijde en de grens met artikel 2 aan de oostzijde. 
-        In artikel 4 wordt de overdruk als reservegebied voor afvalgerelateerde activiteiten geschrapt. 
-        De buffer tussen de zone volgens artikel 1 en de N153 Oostmalsebaan wordt verbreed tot 10m. 
Artikel 3 
Het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangetekend overgemaakt aan de Deputatie van de 
provincie Antwerpen en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en Igean. 
  
Raadslid H. Verbeeck neemt terug deel aan de zitting. 
  

3. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 139 (Nollekensweg) - Tweede beraadslaging - 
Definitieve vaststelling 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 
De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en gewijzigd bij decreet van 4 april 2014. 
Besluit Vlaamse Regering d.d. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
Atlas der buurtwegen voor de gemeente Brecht, dd. 10 april 1841 

Historiek 
- SA2017/13: COGA BVBA, met als adres Eikenlei 2  te 2960 Brecht vraagt een stedenbouwkundig attest 
aan voor het bouwen van halfopen woning met bijgebouw in Nollekensweg 49 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 3) sectie D 63 V overeenkomstig de verkavelingsvoorschriften 
- SA2017/14: COGA BVBA, met als adres Eikenlei 2  te 2960 Brecht vraagt een stedenbouwkundig attest 
aan voor het bouwen van een half open woning met bijgebouw in Nollekensweg 47 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 63 W. 
Aangezien er een conflict bestaat tussen het tracé van buurtweg nr. 139 en de voorgenomen bouwprojecten, 
kan er geen wettige omgevingsvergunning voor het bouwen van de halfopen woning(en) worden afgeleverd 
zolang de betreffende buurtweg niet eerst formeel verlegd of afgeschaft is. 
Op 31 januari 2018 ontving de gemeente van COGA bvba het verzoek tot afschaffing van buurtweg 139. 
Het college besliste in op 26 februari 2018 om buurtweg nr 139 deels af te schaffen, meer bepaald het deel 
gelegen ter hoogte van de huizenblok Nollekensweg-Bristerstraat. Op initiatief van de gemeente werd aan 
landmeter-expert Frederik Vermeiren gevraagd een dossier samen te stellen voor het deels afschaffen van 
buurtweg nr. 139. Het dossier werd ontvangen op 22 oktober 2018. 
De gedeeltelijke afschaffing werd op de gemeenteraad van 14 februari geagendeerd voor de voorlopige 
vaststelling, waarna er binnen de 30 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd moest worden. 
De organisatie van het openbaar onderzoek werd geagendeerd op het college van 19 februari 2019. 
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Het openbaar onderzoek liep van 22 februari 2019 tot en met 25/03/2019.  
  

Motivatie 
Het dossier voor de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 139 dient binnen de 60 dagen na 
het einde van het openbaar onderzoek ter definitieve goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad 
Er dienen geen bezwaarschriften behandeld te worden, aangezien er tijdens het openbaar onderzoek geen 
bezwaren ingediend werden. 
Na de definitieve beraadslaging door de Gemeenteraad, wordt het verzoek tot afschaffing (deels) van 
Buurtweg 139 voorgelegd te worden aan de deputatie van de provincie Antwerpen. Maximaal 90 dagen na 
ontvangst van het dossier neemt de deputatie een beslissing. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019. 

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

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad dient geen bezwaarschriften te behandelen, aangezien er tijdens het openbaar 
onderzoek, dat georganiseerd werd van 22 februari 2019 tot en met 25 maart 2019, geen bezwaarschriften 
ontvangen werden. 
Artikel 2 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 139 te 2960 Brecht volgens het 
opmetingsplan en aanvraagdossier opgesteld door landmeter-expert Frederik Vermeiren, d.d. 13 september 
2018 met referentie 019-T-027-18-01 definitief en ongewijzigd vast in de zitting van 11 april 2019 na een 
eerste beraadslaging op 14 februari 2019. 
Artikel 3 
Er wordt ingestemd voor afschaffing van het gedeelte van het tracé van buurtweg nr. 139, zoals 
weergegeven op voornoemd plan. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Coga, met adres Eikenlei 2 te 2960 Brecht, aan 
provincie Antwerpen - dienst omgevingsberoepen, en aan de dienst Omgeving. 
  

4. Straatnaamgeving - Voorlopige vaststelling - Banmolenplein 

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 18 april 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van 15 sociale 
woningen voor het gebied tussen de Akkerweg en de P. Verbernelaan (kadastraal gekend als 3de afdeling 
sectie C nr. 686). 
Op 8 juni 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de deputatie voor het bouwen van 
18 sociale woningen (zie plan in de bijlage 'Akkerweg'). 
Op 3 december 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen het tijdelijk politiereglement goed 
voor het afsluiten van de straat ter hoogte van de Akkerweg (zie bijlage 'Tijdelijk politiereglement Akkerweg'). 
Op 25 februari 2019 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaamgeving. 
Op 5 maart 2019 nam het college burgemeester en schepenen akte van het verslag van de raad van bestuur 
van de cultuurraad. Het college van burgemeester en schepenen legt de straatnaam Banmolenplein voor 
aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. 
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Motivatie 
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden, moet er een nieuwe straatnaam gekozen 
worden voor het gebied tussen de Akkerweg en de P. Verbernelaan. 
Voor de keuze van de nieuwe straatnaam werden suggesties en advies gevraagd aan collega’s en aan het 
college van burgemeester en schepenen. Er werd ook advies gevraagd aan de Geschied- en 
Oudheidkundige kring. Deze suggestie werd overgemaakt aan de cultuurraad. Op 25 februari 2019 
vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaamgeving. De cultuurraad geeft het advies om te kiezen 
voor Banmolenplein. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de nieuwe straatnaam Banmolenplein voorlopig vast. 
 Artikel 2 
De gemeenteraad geeft de opdracht een openbaar onderzoek te organiseren gedurende een periode van 30 
dagen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en de dienst 
burgerzaken. 
  

5. Aanvullend reglement – Oostmalsebaan (N153) – invoeren van een doorlopende witte streep 

Juridisch kader 
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 42 
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg; 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende 
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald; 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Historiek 
In het verleden zijn er verschillende ongevallen gebeurd op de Oostmalsebaan (N153)  thv de site Igean. Dit 
zou voor een deel te wijten zijn aan chauffeurs die afslaande voertuigen thv de site Igean voorbijsteken. 

Motivatie 
Naar aanleiding van de ongevallen werd aan Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om de doorlopende 
witte streep, die momenteel reeds getrokken is op de Mallebaan en Oostmalsebaan verder door te trekken 
tot voorbij de zijstraat Oostmalsebaan (aan Igean). 
Agentschap Wegen en Verkeer heeft laten weten dat zij akkoord gaan met dit voorstel maar dat er een 
aanvullend reglement moet opgesteld worden. Agentschap Wegen en Verkeer zal na goedkeuring van dit 
reglement de belijning uitvoeren. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Op de Oostmalsebaan van kmpunt 23.4 (thv huisnummer 29) tot kmpunt 22.8 (250m voorbij kruispunt met 
Igean site komende van Sint-Lenaarts) is het iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te 
overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt. 
De wegmarkeringen – doorlopende witte streep, zoals bedoeld in artikel 72.2 van de wegcode – zal 
aangebracht worden. 
  
De doorlopende streep wordt onderbroken met een onderbroken witte streep: 
- Ter hoogte van het kruispunt Oostmalsebaan – zijstraat Oostmalsebaan (site Igean). 
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- Ter hoogte van toeritten private percelen: Oostmalsebaan 29,31, 33, 41a, 43, 45 en 47. 
- Ter hoogte van de zijstraat op refpunt 23k233. 
Deze wegmarkering – onderbroken witte streep, zoals bedoeld in artikel 72.3 van de wegcode – zal 
aangebracht worden. 
  
Artikel 2 
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel. 

organisatie en personeel 

6. Wijziging personeelsformatie en organogram voor gemeente 

Juridisch kader 
Op grond van artikel 5 van het Vlaams rechtspositieregelingsbesluit van 7 december 2007 worden alle 
statutaire functies en alle bestendige contractuele functies die beantwoorden aan de mogelijkheden voor 
contractuele tewerkstelling in artikel 104 §2, 3°,4°, 5° en 6° van het gemeentedecreet, vastgesteld in de 
personeelsformatie. 
Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur 
  

Advies 
De voorliggende wijziging in de personeelsformatie werd ter advies voorgelegd aan het 
onderhandelingscomité voor vakbonden op 28 maart 2019. 

Motivatie 
In het kader van de integratie van gemeente en OCMW en de goedkeuring van het nieuw decreet lokaal 
bestuur werd in zitting van de gemeenteraad van 14 juni 2018 goedkeuring gegeven aan een ééngemaakt 
organogram en personeelsformatie voor gemeente en OCMW. Het decreet lokaal bestuur voorziet in een 
éénheid van aansturing van de financiële dienst van gemeente en OCMW. De aanwervingsprocedure voor 
deze functie was bij goedkeuring van de ééngemaakte organogram nog niet afgerond waardoor geopteerd is 
om een definitieve uittekening van de financiële dienst in samenspraak met de nieuwe financieel directeur te 
bekijken. 
Voorstel: 
Verzekeringen 
0.5 VE administratieve medewerker wordt overgedragen van cluster organisatie en personeel naar financiën 
De verzekeringen van de gemeente worden momenteel beheerd door 0,5 VTE op C-niveau binnen de 
cluster organisatie en personeel. De medewerkster verricht ook nog administratief werk voor de dienst 
mobiliteit (signalisatievergunningen). In het OCMW worden de verzekeringsdossiers opgevolgd op de 
financiële dienst. Enkele jaren geleden werden de polissen voor beide organisaties in de markt gezet. 
Het zou een meerwaarde betekenen om de verzekeringen van beide entiteiten onder te brengen bij de 
financiële dienst. Aan veel dossiers zijn financiële transacties verbonden die beter opgevolgd kunnen 
worden, het profiel van een medewerker verzekeringen is zeer gelijkaardig aan dat van een financieel 
medewerker (nauwkeurig, cijfermatig, discreet,…) en dergelijke medewerker kan mogelijk ingezet worden in 
andere financiële processen als back up (bv belastingen). 
Aankoper/contractenbeheerder 
1 VE consulent aankoop wordt overgedragen van financiën naar cluster organisatie en personeel 
Momenteel worden de overheidsopdrachten door alle diensten gevoerd. Kleine procedures (volgens de 
zogenaamde ‘aanvaarde factuur’) worden door medewerkers gevoerd en goedgekeurd door de 
budgethouders (diensthoofden) of het college. Grotere procedures worden veelal door de beleidsadviseur 
gevoerd. 
Door het creëren van een functie van aankoper/contractbeheerder bundelen we de kennis rond de 
overheidsopdrachten en kan deze persoon ook opportuniteiten benutten en een netwerk uitbouwen. Ook het 
duurzaamheidsluik kan bestendigd worden en geïntegreerd in het aankoopproces. Er wordt een deel van het 
werk van andere diensten verlicht (met name het administratieve en organisatorisch deel van de opdracht). 
Tot slot kan men de uitvoering van de opdrachten beter opvolgen. 
We zouden deze functie best voorzien binnen de cluster Organisatie en personeel, zodat er functiescheiding 
bestaat tussen de aankoopdienst en de financiële dienst die de aankopen met controleren/viseren. Niettemin 
is een goede samenwerking onontbeerlijk. 
Coördinator dienst financiën 
1 VE coördinator wordt toegevoegd aan de dienst financiën en  1.3 VE consulent boekhouding wordt 
geschrapt 
Een coördinator dienst financiën zal een meerwaarde betekenen voor het huidige project BBC2020, 
toekomstige optimalisatieprojecten en het concrete aansturen van de dienst. Door het operationele werk van 
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de dienst te centraliseren, krijgt de financieel directeur meer tijd vrij voor beleidsmatig werk. Er zal door de 
dienst meer ingezet kunnen worden op ondersteuning van andere diensten, planning, beleid en rapportering. 
  
Budgettair zou dit komen op een nuloperatie: 

 de functie van verzekeringen verschuift van dienst 

 de functie van coördinator dienst financiën wordt vandaag uitgeoefend door een personeelslid van 
de bibliotheek. Haar functie in de bibliotheek is uitdovend gezet. Zij wordt in de bibliotheek 
vervangen op B-niveau. In theorie is dit dus een meerkost. Maar in het organogram was een B-
functie van boekhouder voorzien op de financiële dienst, en die vragen we niet. Dit is dus ook enkel 
een verschuiving van budgetten. 

Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de voorliggende wijzigingen in de personeelsformatie van het 
gemeentebestuur en ééngemaakte organogram (zie ook bijlagen) van gemeente en OCMW: 

a. 1 VE consulent aankoop (B1-3) wordt verschoven van financiële dienst naar cluster 
organisatie&personeel/secretariaat 

b. 1 VE dienstleider bibliotheek (A1a-A3a) die uitdovend is geplaatst binnen de cluster 
Mens/bibliotheek wordt geschrapt 

c. 0.5 VE administratieve medewerker(C1-3) wordt toegevoegd aan de financiële dienst voor het 
opvolgen van verzekeringsdossiers (deze functie was voordien ondergebracht binnen de cluster 
organisatie & personeel 

d. 1 VE coördinator dienst financiën(A1a-A3a) wordt toegevoegd aan de dienst financiën 
e. 1,3 VE consulent boekhouding(B1-3) binnen dienst financiën welke momenteel niet is ingevuld wordt 

geschrapt. 
  

7. Aanpassing RPR - aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 

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 wijzigingen aan de rechtspositieregeling werden besproken op het onderhandelingscomité 
van vakbonden op 28 maart 2019 waarvan protocol van akkoord werd opgemaakt (zie bijlage). 

Motivatie 
Omwille van het grote aantal aanwervingsprocedures en in functie van een vlotte inzetbaarheid van 
kandidaten wenst het gemeentebestuur en OCMW  van Brecht in de toekomst te werken met generieke 
aanwervingsexamens voor de graad van administratieve medewerker (C1-3). Hiertoe dienen een aantal 
bepalingen in de rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW worden aangepast. 
Binnen de bibliotheek wordt de functie van 'Dienstleider' (A1a-A3a) geschrapt. De functie van consulent 
publieks- en projectwerking bibliotheek op niveau B1-3 dient te worden ingevuld. Voor deze functie dienen 
nog aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden te worden vastgesteld in de de rechtspositieregeling. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019. 

Stemming: 
Met 23 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Tatiana 
Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland 
Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De 
Beuckelaer), 3 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen) 
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Besluit 
Artikel 1 
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf datum besluit gemeenteraad. 
Art 15 
§1. De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie. 
Voor de samenstelling van de selectiecommissies gelden de volgende algemene regels: 
1° de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen; 
2° elke selectiecommissie bestaat uit ten minste twee leden; 
3° ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen gemeentebestuur. Van 
het minimum externe leden kan uitzonderlijk worden afgeweken in geval van de bijkomende gesprekken na 
generieke aanwervingsexamens waarvan sprake is in artikel 18 
4° de selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht; 
5° de leden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester kunnen geen lid zijn van een 
selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen gemeentebestuur; 
6° bij afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt de selectiecommissie voltallig over het eindresultaat en 
het eindverslag van de kandidaten. 
§2. Onder deskundig wordt verstaan dat de leden van de selectiecommissie over de specifieke 
deskundigheden moeten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor de functie vastgestelde 
selectiecriteria. 
Met toepassing van het eerste lid komen in aanmerking voor deelname aan een selectiecommissie: 
1° deskundigen in de personeelsselectie; 
2° personen extern aan de gemeente, die daartoe wegens hun professionele activiteit en specialisatie 
geschikt bevonden worden; 
3° personeelsleden van andere overheden, de toezichthoudende overheid uitgezonderd, en, binnen de 
grenzen van het toegelaten aantal interne commissieleden, personeelsleden van het eigen bestuur, met een 
graad die minstens van gelijke rang is als de vacante functie. 
§3. Psychotechnische proeven en persoonlijkheidstests worden afgenomen door een selectiebureau of door 
een persoon die daartoe bevoegd is in overeenstemming met het decreet van 10 december 2010 met 
betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 29 december 2010 ter uitvoering van dat decreet. Er is geen beroep mogelijk. 
De resultaten van de psychotechnische proeven of persoonlijkheidstests voor dezelfde graad blijven één jaar 
geldig 
Art 18 
§1. De selectieprocedures resulteren in een bindende rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden 
kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Uitgezonderd voor de generieke 
selectieprocedures voor de graad van administratieve medewerker (niveau C1-3) in functie van de opbouw 
van een weringsreserve wordt geen rangschikking opgesteld en resulteert het generieke examen in een 
opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. Concrete vacatures zullen bekendgemaakt 
worden aan de volledige wervingsreserve en geïnteresseerde kandidaten zullen per vacature uitgenodigd 
worden voor bijkomende gesprekken waarbij de inzetbaarheid, motivatie en inzicht in de specifieke functie 
wordt getoetst. Op basis van dit gesprek volgt een beoordeling 'geschikt' of 'niet geschikt' voor de specifieke 
functie. De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor de onmiddellijke indiensttreding. 
§2. Indien er psychotechnische proeven georganiseerd worden zal de eerste kandidaat in rang hiervoor 
worden uitgenodigd. Indien dit examengedeelte resulteert in een ‘niet geschikt voor de functie’ wordt de 
volgende kandidaat in rang opgeroepen voor dit examengedeelte en dit tot een kandidaat ‘geschikt voor de 
functie’ wordt bevonden. 
Art 27 §2 
Enkel bij de wervingsreserves voor de graad van administratieve medewerker, waarvoor een generieke 
selectieprocedure werd georganiseerd, blijven de sollicitanten die niet deelnemen aan of niet geselecteerd 
worden na een bijkomend gesprek opgenomen op de oorspronkelijke wervingsreserve. Enkel indien de 
kandidaat twee keer een indiensttreding weigert voor een specifieke functie wordt hij geschrapt uit de 
wervingsreserve. 
 BIJLAGE IV: specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 
         
 CONSULENT PUBLIEKS- EN PROJECTWERKING BIBLIOTHEEK(B1-3) 
 a)   via aanwerving: 
 1)     houder/houdster zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B: 
        a.    bachelordiploma uitgereikt  door : 
                    - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende 
instellingen voor hoger onderwijs; 
                   - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of de 
bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                  -  een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
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         b.  diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bacheler-na-bacheloropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
              Accredatieorganisatie (NVAO); 
         c. Het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van 
             de gemeenschappen, met uitzondering van verpleegkundige, uitgereikt door het hoger 
beroepsonderwijs; 
         d. of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling; 
2) geslaagd zijn in een selectieprocedure; 
    
 b)   via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 
hebben in een graad van niveau C 
2)     houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig 
2)     een minimaal voldoende evaluatieresultaat  gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
3)     geslaagd zijn in een niveau-overschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingsexamen; 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de dienst toezicht. 
  

mens - vrije tijd 

8. Erkenning ILV JoNK (Interlokale Vereniging Jeugdregio Noorderkempen) 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: dienst vrije tijd – Jeugd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
2019130001. 
Actieplan: De gemeente creëert een eigen aanbod aanvullend op het aanbod van verenigingen en private 
organisatoren: 2019130042. 
Actie: Het gemeentebestuur van Brecht organiseert een gevarieerd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor 
de jeugd van de gemeente. Op deze manier krijgt elke jongere de kans om zich te amuseren, anderen te 
ontmoeten en al spelenderwijs kennis op te doen. 
Budgetsleutel: 2019/6157049/7/0750 - jeugdcultuur - jeugdcultuur/Jeugd 

Historiek 
Decreet over het Lokaal Bestuur van 15 februari 2018; 
Sinds 2006 wordt constructief en productief samengewerkt tussen verschillende gemeenten uit onze regio 
voor het jaarlijks organiseren van T-DAY, een avontuurlijk tienerfestival in de zomervakantie; Kamp Noord, 
de rockrally der Noorderkempen; Intergemeentelijke tieneractiviteiten waarbij de kosten voor de bus en 
inkom gedrukt kunnen worden; 
Deze gemeenten hebben in 2015 de Interlokale Vereniging Jeugdregio Noorderkempen (ILV JoNK) 
opgericht met als doelstelling het jeugdbeleid – in de ruime zin van het woord – van de deelnemende 
gemeenten te stimuleren en op elkaar af te stemmen; intergemeentelijk overleg te creëren; 
intergemeentelijke jeugdactiviteiten en projecten op te zetten; en de beschikbare middelen voor jeugdbeleid 
efficiënt in te zetten. 
Het bestaan van ILV JoNK heeft bijgedragen aan de vruchtbare samenwerking tussen deze gemeenten, 
onderlinge uitwisselingen, opportuniteiten in de verschillende gemeenten en het efficiënt inzetten van de 
beschikbare middelen voor jeugdbeleid, en het voortbestaan hiervan is wenselijk voor de komende 
legislatuur. 

Motivatie 
Na oprichting van ILV JoNK in 2015 hebben de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, 
Stabroek en Wuustwezel steeds nauw samengewerkt voor het succesvol organiseren van een aantal 
projecten, zoals tienerfestival T-DAY en intergemeentelijke rockrally Kamp Noord. Daarnaast maakt de 
gezamenlijke organisatie van intergemeentelijke tieneractiviteiten het mogelijk de kosten voor de bus en de 
inkom te drukken en is er veel ruimte voor constructieve uitwisseling tussen jeugdraden, maar ook over het 
jeugdbeleid in het algemeen. 
Om deze samenwerking verder te kunnen zetten, dient ILV JoNK erkend te worden door de gemeenteraad. 
Elke aangesloten gemeente wordt vertegenwoordigd in het beheerscomité uitsluitend door één 
stemgerechtigd lid en een plaatsvervanger. De vertegenwoordiger en de plaatsvervanger is 
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gemeenteraadslid, burgemeester of schepen. Dit wordt aangevuld met niet-stemgerechtigde leden, zijnde 
(jeugd)ambtenaren uit de verschillende gemeenten. 
Voor de periode 2020-2022 moet een beherende gemeente worden aangeduid, waar de zetel van JoNK ILV 
gevestigd wordt. De beherende gemeente levert minimaal de voorzitter en secretaris van het beheerscomité. 
Voor de periode 2017-2019 is Wuustwezel beherende gemeente. 
In bijlage werden de volgende documenten toegevoegd: 
-          Overeenkomst interlokale vereniging “Jeugdregio Noorderkempen” (JoNK ILV) 
-          Huishoudelijk reglement interlokale vereniging JoNK ILV 
  
  
Om de gemeente Brecht te vertegenwoordigen in ILV Jonk zou een afgevaardigde (en plaatsvervanger) 
aangesteld moeten worden. De kandidaturen kunnen hiervoor ten laatste op 9 april 2019 ingediend worden. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019.  

Stemming: 
Bij geheime stemming : 
Afgevaardigde beheerscomité 
Frans Van Looveren met plaatsvervanger Roeland Ruelens : 22 ja-stemmen 
Christel Van Akeleyen met plaatsvervanger Marianne Van den Lemmer : 4 ja-stemmen 

Besluit 
Overeenkomst interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen: Goedgekeurd met eenparigheid van 
stemmen. 
 
Bij geheime stemming : 
Frans Van Looveren met plaatsvervanger Roeland Ruelens : 22 ja-stemmen  
Christel Van Akeleyen met plaatsvervanger Marianne Van den Lemmer : 4 ja-stemmen 
  
Artikel 1 
De gemeenteraad erkent de interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV) volgens 
voorliggende overeenkomst. 
Artikel 2 
De gemeenteraad neemt akte van het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging Jeugdregio 
Noorderkempen en geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht het reglement verder aan 
te vullen op basis van huidige gemeenteraadbesluiten. 
Artikel 3 
De gemeenteraad draagt  volgende vertegenwoordigers in JoNK ILV voor: 
Stemgerechtigd lid: Frans Van Looveren 
Plaatsvervanger: Roeland Ruelens 
Artikel 4 
De gemeenteraad stelt de gemeente Brecht kandidaat als: 
Beherende gemeente voor de periode 2020-2022: neen 
Ondervoorzitter beheerscomité(stemgerechtigd lid):neen 
Penningmeester (niet-stemgerechtigd lid): ja 

gemeentelijke basisschool 

9. 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? 
  
Hierbij wordt gevraagd om de discussie verder te voeren tijdens de gemeenteraad van 11 april 2019, omdat 
dan alle partijen gehoord zijn en verder op dit onderwerp kan ingegaan worden. 
Schepen L. Aerts geeft toelichting en licht de genomen stappen toe. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019.  
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Besluit 
Artikel 1 
 
Er wordt kennis genomen van de toelichting van schepen L. Aerts. 

intergemeentelijke samenwerking 

10. Goedkeuring hernieuwing engagement aan Pleckske vzw 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 5 ondernemen en werken. 
Beleidsdoelstelling: Brecht ondersteunt de aanwezige KMO’s en landbouwbedrijven en andere initiatieven 
op het vlak van lokale economie. 
Actieplan: De gemeente ondersteunt de aanwezige landbouwbedrijven. 
Actie: Actief steunen van innovatieve land- en tuinbouwprojecten 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2019. 

Historiek 
Pleckske vzw is opgericht op 27 februari 2009 door de volgende stichtende partners: gemeente Wuustwezel, 
Centrale Landelijke Gilden, RURANTvzw  en Plattelandsklassen vzw. Dit partnerschap is in 2016 uitgebreid 
met de volgende 7 gemeenten: Arendonk, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Ravels en Merksplas. 
  
Het algemeen doel van Pleckske vzw is als volgt beschreven: ‘samen te werken aan het draagvlak voor 
land- en tuinbouw en het platteland. Dit door het opzetten van projecten, op te treden als bruggenbouwer en 
in te zetten op kennisdeling. Gericht op bewoners, lokale overheden en land- en tuinbouwers.’  Vzw 
Pleckske kan hiertoe initiatieven nemen zoals: sensibilisatieacties, studiedagen waarmee er kennis naar de 
regio wordt gebracht, vormingsinitiatieven, aanmaak ondersteunend materiaal omtrent landbouw&platteland, 
enz… ;. 
  
In het nabije verleden werden reeds initiatieven en projecten opgezet waar aan deelgenomen werd door 
verschillende partners zoals: vorming van landbouwgidsen, de oprichting van een netwerk van land- en 
tuinbouwbedrijven waar scholen terecht kunnen (project nabijheidseducatie), studiedag rond leegstaande 
agrarische gebouwen, de ontwikkeling van educatief materiaal rond land- en tuinbouw uitgewerkt voor 
kleuterscholen in de regio (project Kleuterboeren), het uitgeven van een landbouwkrant, pitkamperen, 
educatief project ‘Waddisda…ophetveld’ over de landbouwgewassen in de regio. 

Motivatie 
Het biedt vanuit de gemeente de kans om deel te nemen aan acties en initiatieven voor de eigen land- en 
tuinbouw. 
Deze manier van samenwerken brengt tussen de gemeenten en de partners expertise tot in de gemeente. 
Gelet op de totale gevraagde jaarlijkse financiële inbreng van 2.193,62 € voor het budgetjaar 2020. Nadien 
zal dit terug voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. 
Wetende dat deze bijdrage een verdeling is van het benodigde budget voor de verdere werking van 
Pleckske vzw  (11.000 €) over de deelnemende publieke werkende leden aan de hand van een objectieve 
verdeelsleutel (bevolkingsaantal op 1/1/2018, bron StatBel). Dit ervan uitgaande dat alle 8 gemeenten 
(Arendonk, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Merksplas, Ravels en Wuustwezel) lid blijven van vzw 
Pleckske , wijzigt dit, dan wijzigt ook de jaarlijkse bijdrage. De bijdrage wordt wel geplafonneerd op 2.500 € 
per gemeente, ongeacht het aantal deelnemende gemeenten. De bijdrage word ook vastgezet voor de 
ganse periode van 6 jaar, m.a.w. de budgetjaren van 2020 t/m 2025.  
De gemeente Brecht wenst dit engagement in 2020 terug voor te leggen aan het college van burgemeester 
en schepenen. 
Deze bijdrage zal ingezet worden voor de uitvoering van concrete projecten en initiatieven ter uitvoering van 
de doelstellingen van vzw Pleckske. Projecten waar ook de gemeente aan kan participeren waardoor ook de 
output proportioneel verdeeld zal zijn tussen de deelnemende gemeenten;   
Overwegende dat er voor de projecten en initiatieven optimaal subsidieaanvragen zullen gebeuren waardoor 
de middelen vanuit de gemeente een hefboom vormen voor het aantrekken van bijkomende Europese, 
Vlaamse en/of Provinciale subsidies; 
Gelet op de mogelijkheid om deel te nemen aan de besluitvormingsstructuur, om actief deel te nemen aan 
de Algemene Vergadering van vzw Pleckske, door 1 afgevaardigde aan te duiden, en aan de Raad van 
Bestuur, door dezelfde afgevaardigde voor te dragen als lid van de Raad van Bestuur. 
Wetende dat het hier gaat over ‘een gewone klassieke vzw structuur met gemeentelijke participaties’ 
(Decreet Lokaal Bestuur), valt dit niet binnen de verenigingsvorm die beoogd worden door het Decreet 
Lokaal Bestuur  (dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging,…). 
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Kandidaturen voor de Algemene Vergadereing en Raad van Bestuur (zelfde afgevaardigde) kunnen 
doorgegeven worden aan secretariaat@brecht.be tot en met 9 april 2019.  
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019.  

Stemming: 
Bij geheime stemming : 
Frans Van Looveren : 22 ja-stemmen 
Marianne Van den Lemmer met plaatsvervanger Christel Van Akeleyen : 4 ja-stemmen 

Besluit 
Engagement VZW Pleckske: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Bij geheime stemming: Aanstelling afgevaardigde lid raad van bestuur :   
Frans Van Looveren : 22 ja-stemmen 
Marianne Van den Lemmer met plaatsvervanger Christel Van Akeleyen : 4 ja-stemmen 
Artikel 1 
Akkoord met de vraag tot hernieuwing van het engagement in vzw Pleckske voor de nieuwe 
legislatuurperiode (2020). 
Artikel 2 
Akkoord om een jaarlijkse bijdrage te voorzien van 2193,62€  voor het budgetjaar 2020, waarna het terug ter 
goedkeuring voorgelegd zal worden. 
Artikel 3 
Akkoord om de volgende persoon af te vaardigen naar de Algemene Vergadering vzw Pleckske en voor te 
dragen als lid van de Raad van Bestuur van vzw Pleckske : Frans Van Looveren 
  

11. Aanstelling afgevaardigde OFP Provant 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Gemeenteraad d.d. 14 oktober 2010 - tweede pensioenpijler contractuelen - organisme voor de financiering 
van de pensioenen OFP (Provant). 

Historiek 
Het gemeentebestuur dient over te gaan tot de aanduiding van de passende vertegenwoordiging in OFP 
Provant, het pensioenfonds tot opbouw van een aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden 
in overheidsdienst binnen de provincie Antwerpen, voor de algemene vergaderingen; 
  

Motivatie 
De kandidaturen voor deze afvaardiging dienen ten laatste op 9 april 2019 ingediend te worden bij 
secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019. 

Stemming: 
Bij geheime stemming 
Sven Deckers : 22 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 2 onthoudingen. 

Besluit 
Bij geheime stemming: 
Sven Deckers : 22 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 2 onthoudingen 
  
Artikel 1 
Wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Brecht voor de algemene vergaderingen van het OFP 
Provant: Sven Deckers 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan OFP Provant en aan Sven Deckers. 

12. Aanduiding vertegenwoordiger vzw ERSV Provincie Antwerpen 

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

Historiek 
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de 
erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de regionale sociaal-economische overlegcomités 
(RESOC) en de sociaal –economische raden van de regio (SERR). 
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Gemeenteraadsbesluit d.d. 14 februari 2013. 
Het in het betreffende decreet voorziene streekpact, op te maken door het Resoc en goed te keuren door de 
gemeenteraden en de provincieraad; 
De missie van de vzw ERSV, waarbij ze de werking van Resoc en Serr inzake sociaaleconomische 
streekontwikkeling faciliteert; 
Het feit dat Resoc en Serr op het niveau van arrondissement georganiseerd is; 
De resultaten van het kerntakendebat, waarbij streekontwikkeling wordt toebedeeld aan de gemeentelijke en 
provinciale overheden; 
De decretale basis via het betreffende decreet, waardoor het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking niet van toepassing is; 
  

Motivatie 
Het betreffende decreet bedeelt een structurele rol toe aan de lokale besturen binnen ERSV en RESOC via 
het toewijzen van een deel van de mandaten aan de gemeentelijke en provinciale overheden. 
Resoc en Serr hebben een adviesbevoegdheid naar gemeentelijke overheden toe. 
Het is wenselijk voor de gemeente Brecht vertegenwoordigd te zijn en een stem te hebben in de structuren 
inzake sociaaleconomische streekontwikkeling. 
De kandidaturen voor deze afvaardiging dienen ten laatste op 9 april ingediend te worden bij 
secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019. 

Stemming: 
Bij geheime stemming 
Kris Janssens : 23 ja-stemmen, 3 nee-stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Kris Janssens wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Brecht voor de algemene 
vergadering van de vzw ERSV Provincie Antwerpen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Provincie Antwerpen en aan Kris Janssens. 

erediensten 

13. Kerkfabriek OLV Lourdes - Budgetwijziging 2018 

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

Juridisch kader 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 50. 
Gemeentedecreet 15.07.2005 

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

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 17/12/2018 de budgetwijziging goed. 

Motivatie 
De budgetwijziging past binnen het budget van de gemeente. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek OLV Lourdes. 
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aanvullende agenda 

14. Voorstel - Vragenhalfuurtje voor de inwoners van Brecht - Luc Torfs 

Juridisch kader 

 Decreet Lokaal Bestuur inzake burgerparticipatie dat ingaat vanaf 1/1/2019 : “Een lokaal bestuur 
voert een lokaal participatiebeleid op maat van zijn gemeente, geconcretiseerd in een 
participatiereglement 

 Het recht van inwoners om verzoekschriften in te dienen en voorstellen op de agenda van de 
gemeenteraad en RVMW te brengen, blijft gegarandeerd in het decreet Lokaal Bestuur….” 

Motivatie 
Voor Groen mogen openbaarheid van bestuur en participatie niet beperkt blijven tot verkiezingscampagnes, 
we willen blijvend inzetten op een grotere betrokkenheid van de Brechtse burger bij het beleid. Als Groen 
pleiten we al jaren voor de invoering van een vragenhalfuurtje, voorafgaandelijk aan elke gemeenteraad en 
dienen we hiermee het voorstel in om een reglement van orde toe te voegen aan het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad. 
  
Reglement van orde voor het vragenhalfuurtje voor de inwoners van Brecht 
Artikel 1 : Doel 
Ten einde de inwoners van de gemeente sterker te betrekken bij het gemeentelijk beleid, wordt hen de 
mogelijkheid gegeven rechtstreeks informatie te vragen aan de leden van de gemeenteraad en RVMW via 
het vragenhalfuurtje voor de inwoners. 
Artikel 2 : Tijdstip 
De vraagstelling vindt plaats onmiddellijk vóór de openbare zitting van de gemeenteraad en RVMW. Ze 
vangt dus in principe aan om 19.30u en eindigt uiterlijk tegen 20u. Indien tegen 20u niet alle vragen 
behandeld zouden zijn, worden de resterende vragen bij voorrang behandeld tijdens het vragenhalfuurtje dat 
voorafgaat aan de volgende gemeenteraads/RVMWzitting, op voorwaarde dat de betrokken vraagstellers 
dan aanwezig zijn. 
Artikel 3 : Voorzitterschap 
De voorzitter van de gemeenteraad/RVMW of zijn vervanger is ambtshalve voorzitter van het 
vragenhalfuurtje voor het publiek. 
Artikel 4 : Vraagsteller 
De vraagsteller dient op datum van de raadszitting ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de 
gemeente en de minimumleeftijd van 16 jaar te hebben. Hij dient aanwezig te zijn op het vragenhalfuurtje. 
De initiatiefnemer kan zich laten vergezellen door een persoon naar keuze. Vragen met betrekking tot 
hetzelfde thema of dossier kunnen worden gebundeld, waarbij de voorziene tijd blijft gerespecteerd. 
Artikel 5 : Procedure  
De duidelijk en zo bondig mogelijk geformuleerde vragen dienen schriftelijk of via e-mail te worden bezorgd 
aan de algemeen directeur (of zijn afgevaardigde), uiterlijk drie werkdagen voor de gemeenteraadszitting om 
12u. 
De vraagsteller vermeldt zijn identiteit en adres en duidt het gemeenteraadslid aan, aan wie de vraag gericht 
is. 
Per zitting kan elke inwoner maximum twee vragen indienen. 
De vraagsteller kan ten allen tijde zijn vraag intrekken, in welk geval de vraag zonder verder gevolg 
geklasseerd wordt. 
Artikel 6 : Bekendmaking 
Elk lid van de gemeenteraad aan wie een vraag wordt gesteld, wordt door toedoen van de algemeen 
directeur (of zijn afgevaardigde) op de hoogte gebracht van de aan hem gestelde vraag of vragen. 
Alle regelmatig ingediende vragen liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden, de dag van de raadszitting 
vanaf 9u of zijn digitaal beschikbaar vanaf dat moment. 
Artikel 7 : Inhoud van de vraag 
De vragen mogen enkel betrekking hebben op materies die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren. 
Tevens mogen de vragen geen persoonlijke aanvallen of beledigingen inhouden, en geen 
persoonsgebonden materies (die overigens steeds in geheime zitting behandeld worden) aanraken. 
Artikel 8 : Vraagstelling 
De vragen worden chronologisch behandeld, volgens het tijdstip van indiening. De voorzitter verleent 
daartoe het woord aan de respectieve vraagstellers. 
De vraagsteller geeft voorlezing van de ingediende vraag, eventueel met een beperkte verduidelijking die 
uiteraard moet voldoen aan de bepalingen van artikel 7. De spreektijd per vraag wordt in principe beperkt tot 
drie minuten. 
Na de vraag, wordt het woord verleend aan het aangeduide raadslid. 
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Artikel 9 : Antwoord 
Het ondervraagde gemeenteraadslid kan de hem/haar gestelde vraag zelf beantwoorden of het antwoord 
laten geven door een andere door hem/haar aangeduid gemeenteraadslid. Het antwoord zal kort en bondig 
zijn. 
Hij/zij heeft tevens het recht het antwoord in beraad te houden ten einde informatie in te winnen of overleg te 
plegen omtrent de gestelde vraag. In dit geval zal de vraag schriftelijke beantwoord worden door het raadslid 
via de algemeen directeur en dit binnen de 14 dagen na de zitting. Dit zal eveneens gebeuren indien het 
ondervraagde raadslid niet aanwezig is op het vragenhalfuurtje. 
Van dit schriftelijk antwoord wordt beknopt mededeling gegeven in het vragenhalfuurtje dat voorafgaat aan 
de volgende gemeenteraadszitting. 
De vragen of antwoorden kunnen geen aanleiding geven tot discussie, debat of stemming. Andere 
raadsleden kunnen niet tussenkomen. 
Artikel 10: Publicatie 
De vragen en antwoorden worden beknopt genotuleerd in het verslag van de gemeenteraad en bevatten 
minstens de essentie van de vraag en het antwoord. 
Artikel 11 : Orde 
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde tijdens het vragenhalfuurtje. Hij beschikt hiertoe over 
alle prerogatieven die voorzien zijn in de nieuwe gemeentewet en in het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad. 
In geval van tumult of overtreding van één der bepalingen van onderhavig reglement heeft de voorzitter het 
recht een einde te maken aan de vraagstelling. 
  
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019.  

Stemming: 
Met 3 stemmen voor (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen), 19 stemmen tegen (Leo Nicolaï, 
Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc 
Aerts, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland 
Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts), 4 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Voorstel 
De gemeenteraad gaat niet akkoord om een reglement van orde voor het vragenhalfuurtje voor de inwoners 
van Brecht toe te voegen aan het huishoudelijk reglement d.d. 17 januari 2019. 

15. Voorstel - Registratie “Mooimakers” - P. Van Assche 

Historiek 
Voorstel: Brecht registreert zich als deelnemende gemeente van Mooimakers en communiceert dit via de 
passende gemeentelijke kanalen, zo bv kan een link naar de app op de website geplaatst worden. 

Motivatie 
Een nette, propere gemeente is -daar zal wel niemand aan twijfelen ?- een aangename, fijne gemeente. 
Netheid en properheid dragen bij tot een verhoogd welzijn, wat indirecte positieve effecten heeft op 
‘veiligheidsgevoel’, bespaart op kosten, bijdraagt tot meer zorg voor ons milieu (inclusief onze dieren),.... 
Onze fractie was op slag gecharmeerd door het initiatief van Daan en Kyle, met hun initiatief “Operatie 
Proper” om “heel St-Job proper te krijgen” zoals we dat in GvA dd 27Maa konden lezen 
https://www.gva.be/cnt/dmf20190326_04283196/doen-ze-al-eens-een-goede-daad-blijven-we-met-een-berg-
afval-zitten . 
We agenderen dit voorstel omdat we het passend vinden dat hun actie politiek effect zou hebben, De 
eerlijkheid gebiedt te vermelden dat de actie van Daan en Kyle ondersteund werd door collega Paulussen 
van de CD&V/CDB-fractie. 
Mooimakers https://mooimakers.be/ is een organisatie die onderzoek voert, kennisuitwisseling stimuleert, op 
een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil ondersteunt en zelf 
aanstekelijke acties opzet. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel 
van kan uitmaken. Zij geven uitvoering aan het beleid rond zwerfvuil en sluikstorten. 
Hun beleid is gestoeld op 5 pijlers waarvan we ondertussen weten dat een samenspel ervan het beste 
resultaat geeft. Het gaat om:  
1.infrastructuur 
2.omgeving 
3.participatie 
4.sensibilisering en communicatie 
5.handhaving 

https://www.gva.be/cnt/dmf20190326_04283196/doen-ze-al-eens-een-goede-daad-blijven-we-met-een-berg-afval-zitten
https://www.gva.be/cnt/dmf20190326_04283196/doen-ze-al-eens-een-goede-daad-blijven-we-met-een-berg-afval-zitten
https://mooimakers.be/
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Als we een goed zicht willen krijgen op de problematiek van zwerfvuil/sluikstorten, is er behoefte aan een 
centraal meldings- en registratiesysteem. Mooimakers heeft hiervoor Mijn Mooie Straat ontwikkeld. Samen 
met enkele lokale besturen wordt het systeem momenteel volop gebruikt. 
“Waarom maakt Brecht daar nog geen deel van uit ?”, was onze spontane gedachte. 
Mijn Mooie Straat centraliseert alle meldingen die binnenkomen en kan ook dienen als basis voor een goede 
opvolging door de betrokken diensten. Op die manier kan er een vollediger beeld worden verkregen van de 
problematiek en de opvolging binnen een gemeente/intercommunale en kan hier ook over gerapporteerd 
worden. 
Mijn Mooie Straat richt zich op 2 grote groepen gebruikers: 
•gemeentepersoneel: technische dienst, diens planning, receptie, ... Alle personeel die in aanraking komt 
met meldingen rond sluikstort/zwerfvuil 
•de burger: de gemotiveerd burger kan via het systeem melding doen van een probleem. Deze melding komt 
dan automatisch bij de juiste dienst terecht. 
Mooimakers biedt specifiek voor Lokale Besturen nog andere mogelijkheden aan: 
Coachingtrajecten 
Intensieve begeleiding en coaching van Vlaanderen Mooi rond lokaal zwerfvuil- en sluikstortbeleid. 
Daarnaast bieden we hiervoor ook financiële middelen aan. 
Project zwerfvuil & sluikstorten 
Zwerfvuil/sluikstort aanpakken in je gemeente? Op lokaal niveau maatregelen uittesten? Dien een 
projectaanvraag in. 
Subsidiemogelijkheden OVAM 
De OVAM biedt financiële ondersteuning aan lokale besturen voor bepaalde investeringen in het kader van 
afvalstoffen- en materialenbeheer. 
Een deelname aan het “Mooimakers”-project zou positieve implicaties hebben voor het zwerfvuil-beleid in 
Brecht. Daarom stelt onze fractie voor in het systeem te stappen. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019. 

Besluit 
Er wordt niet gestemd.  De gemeente Brecht is reeds geregistreerd.  Schepen K. Janssens engageert zich 
om te communiceren over 'Mooimakers' 

16. Voorstel - Geluidsarm vuurwerk - P.  Van Assche 

Historiek 
Voorstel: Brecht onderzoekt of “geluidsarm” vuurwerk een valabel alternatief is voor traditioneel vuurwerk. 
Indien het antwoord bevestigend is, verleent Brecht enkel nog toelating voor het afsteken van geluidsarm of 
stil vuurwerk. 

Motivatie 
Vuurwerk is voor veel mensen een mooie bekroning van feestelijkheden, of het nu de “nationale feestdag” of 
“Oudjaar” of een verjaardag,… is. 
In Brecht is vuurwerk afsteken sowieso verboden, tenzij mits speciale toelating. 
Vuurwerk is een economische sector. 
Vuurwerk is een kunstvorm. 
Vuurwerk, in zijn traditionele vorm, is door het geproduceerd geluid, nefast voor mens en dier. Waar mensen 
zich kunnen beschermen tegen al dat geknal, kunnen dieren dat niet. Er komen dan ook ieder jaar dieren 
door paniekreacties om tijdens het afsteken van vuurwerk. 
Er zijn nochtans stilaan alternatieven in de vorm van “geluidsarm” of “stil” vuurwerk op de markt. “Men zegt” 
dat deze alternatieven evenwaardig zijn aan het bestaande vuurwerk. 
Nochtans lezen we ook dit: ’Geluidsarm vuurwerk bestaat, maar het is duurder en we kunnen het niet 
afsteken aan de post zoals nu. Mijn idee is om te onderzoeken of het bovenop de toren wél kan”, zegt 
Anciaux’ (Schepen Dierenwelzijn in Mechelen). https://www.hln.be/regio/mechelen/eerste-schepen-van-
dierenwelzijn-op-komst-wel-geluidsarm-vuurwerk-maar-geen-jachtrechten-meer~a2d115de/ 
Vuurwerk wordt natuurlijk niet de dag voor de feestelijkheden aangekocht maar langer op voorhand. Om die 
reden dient onze fractie dit voorstel nu in, zodat einde van het jaar alvast een gezellig evenement kan zijn 
voor mens én dier. 

Besluit 
Voorstel wordt in 2 gesplitst : 
  
Brecht onderzoekt of “geluidsarm” vuurwerk een valabel alternatief is voor traditioneel vuurwerk. Indien het 
antwoord bevestigend is, verleent Brecht enkel nog toelating voor het afsteken van geluidsarm of stil 
vuurwerk. 
1. Brecht onderzoekt of " geluidsarm" vuurwerk een valabel alternatief is voor traditioneel vuurwerk. 

https://www.hln.be/regio/mechelen/eerste-schepen-van-dierenwelzijn-op-komst-wel-geluidsarm-vuurwerk-maar-geen-jachtrechten-meer~a2d115de/
https://www.hln.be/regio/mechelen/eerste-schepen-van-dierenwelzijn-op-komst-wel-geluidsarm-vuurwerk-maar-geen-jachtrechten-meer~a2d115de/
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Met 22 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Tatiana 
Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland 
Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De 
Beuckelaer), 1 stem tegen (Luc Aerts), 3 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen) 
  
2. Indien het antwoord bevestigend is, verleent Brecht enkel nog toelating voor het afsteken van geluidsarm 
of stil vuurwerk. 
Over het 2de deel van het voorstel wordt niet gestemd. 

17. Vraag ivm rattenvergif - P. Van Assche 

Historiek 
Vraag: Kan Brecht (nog ?) beroep doen op een gemeentelijk rattenvanger ?  
Kan de datum van publicatie toegevoegd worden/-in voorkomend geval- de pagina geactualiseerd worden 
op de site vd gemeente https://www.brecht.be/rattenbestrijding ? 

Motivatie 
Recent zouden enkele (!) dode vossen gevonden zijn aan het wandelbos De Poppelaer. Heeft het bestuur 
daar weet van ? 
Het lijkt het ons niet onmogelijk dat zij onvrijwillig vergiftigd werden door rattenvergif in de nabijheid van de 
beek aan de rand van het domein. 
Brecht is gestopt met het ter beschikking stellen van rattenvergif en -ingeval van overlast- kan beroep 
gedaan worden op het advies van milieu- of duurzaamheidsambtenaar en/of de expertise van de 
gemeentelijke rattenvanger. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 11 april 2019. 

Besluit 
Artikel 1 
De website zal aangepast worden met de juiste informatie over rattenbestrijding en juiste contactpersonen. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 

https://www.brecht.be/rattenbestrijding

