Zitting van de Gemeenteraad donderdag 13 juni 2019
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, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, 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, Christel Covens, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur
Verontschuldigd:
Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Gemeenteraadsleden

OPENBAAR
verslag - dagorde
1.

Verslag voorgaande zitting 9 mei 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. 9 mei 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 de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 51:37
min tot 52:22 min.
Stemming:
Met 22 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Annemie Van Dyck, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig
Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel,
Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Christel Covens), 1 stem tegen (Joziena
Slegers), 4 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 mei 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van
de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling
2.

Onderhouds-en herstellingswerken gemeente Brecht - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide
Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken.
Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de veiligheid van de
dorpskernen.
Actie: Wegenwerken door derden
Budgetcode: Onderhouds-en herstellingswerken gemeentewegen - 2019/2242000/2/0200
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende
het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
Historiek
CBS Beslissing d.d. 26 maart 2018 voor de aanstelling van studiebureau Schillebeeckx voor opmaak van
lastvoorwaarden voor de onderhouds-en herstellingswerken in de gemeente Brecht voor 2018-2019-20202021.
Motivatie
In het kader van de opdracht “Onderhouds-en herstellingswerken gemeente Brecht” werd een bestek
opgesteld door het studiebureau Schillebeeckx.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 248.170,00 excl. btw of € 300.285,70 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen D. De Veuster.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 52:23 min
tot 55:42 min.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het bestek en de raming voor de opdracht “Onderhouds-en herstellingswerken gemeente Brecht”, opgesteld
door studiebureau Schillebeeckx worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 248.170,00 excl. btw of
€ 300.285,70 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
Afschrift wordt overgemaakt aan de dienst wegen en studiebureau Schillebeeckx.
3.

Overdracht perceel grond wegenis verkaveling en ambachtelijke zone “Wemersweg” en de
ambachtelijke zone “De Ring” met bestemming openbaar domein

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 februari 2019 - delegatiebesluit handtekenbevoegdheid voorzitter
gemeenteraad
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Historiek
Igean, eigenaar van de verkaveling en ambachtelijke zone “Wemersweg” en de ambachtelijke zone “De
Ring”, dient nog een perceel grond met de wegenis van de Borghthoevestraat, J. De Costerstraat, J. Van der
Nootstraat, deel van de Ringlaan, Energielaan, Industrielaan en Ondernemerslaan met alle aanwezige
wegenisinfrastructuur, publieke groene ruimten en waterlopen van de verkaveling en ambachtelijke zone
“Wemersweg” en de ambachtelijke zone “De Ring”, over te dragen aan de gemeente met als bestemming
openbaar domein.
Motivatie
Igean wenst het perceel, kadastraal gekend onder sectie D, nummers 744NP0000, 729FP0000, 718PP0000,
664PP0000, 664D2P0000, deel van nummers 739HP0000, 782E2P0000 en 748KP0000 en deels zonder
nummer, over te dragen aan de gemeente Brecht.
Het perceel heeft een gezamenlijke oppervlakte zesendertigduizend driehonderd zesennegentig vierkante
meter (36.396m²).
De akte zal ondertekend worden door voorzitter L. Nicolaï en de algemeen directeur A. Marnef voor de
burgemeester die de akte zal verlijden op basis van de wet van 27 mei 1870.
De eigendom zal voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, inschrijving, voorrecht, hypotheek of
bezwarende inschrijving, worden overgedragen.
Schepen E. Peeters geeft een gepaste toelichting.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 55:43 min
tot 56:58 min.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overdracht van het perceel, kadastraal gekend onder sectie
D, nummers 744NP0000, 729FP0000, 718PP0000, 664PP0000, 664D2P0000, deel van
nummers 739HP0000, 782E2P0000 en 748KP0000 en deels zonder nummer, gelegen in verkaveling en
ambachtelijke zone “Wemersweg” en de ambachtelijke zone “De Ring” door Igean aan de gemeente Brecht.
Artikel 2
Voorzitter L. Nicolaï en algemeen directeur A. Marnef worden gemachtigd de akte van overdracht te
ondertekenen voor burgemeester S. Deckers die de akte zal verlijden.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean en aan de dienst omgeving.
4.

Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150 en nr. 206 te Brecht - Voorlopige vaststelling

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 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, d.d. 10 april 1841
Historiek
Op 1 april 2019 werd bij de Deputatie een omgevingsvergunningsaanvraag met gemeentelijk kenmerk
OMV2019/113 ingediend voor het bouwen van een nieuw kantoorgebouw en de reorganisatie en uitbreiding
bestaande activiteiten, zijnde garage en parking. Hiervoor werd aan de gemeente Brecht verzocht een
openbaar onderzoek te organiseren, en advies uit te brengen met betrekking tot het aangevraagde.
Bij de beoordeling ruimtelijke ordening werd vastgesteld dat de gronden van aanvraag, Heihoefke 1 te
Brecht (kadastraal gekend als afdeling 4 sectie D nr 695 K 2 en 705 F) getroffen worden door buurtweg nr.
150 (t.h.v. de voorste perceelsgrens) en buurtweg nr. 206 (dwars over het perceel). Uit overleg en aan de
hand van vaststellingen op actuele (lucht)foto's is gebleken dat de buurtweg in onbruik geraakt is en ter
plekke niet meer zichtbaar is.
Aangezien er een conflict bestaat tussen het tracé van buurtweg nr. 150 en 206 en het voorgenomen
bouwproject, dienen de betreffende buurtwegen eerst formeel verlegd of (deels) afgeschaft te worden,
vooraleer er een wettige omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan afgeleverd
worden voor het perceel.
Advies
Op 29 mei 2019 werd het aanvraagdossier voor de gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen 150 en 206 op
het perceel Heihoefke 1 ontvangen.
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Het aanvraagdossier, opgesteld door landmeter-expert ing. Roel Bernaerts te Wuustwezel d.d. 29 mei 2019
bestaat uit
- het titelblad;
- een kadastrale legger van de betrokken gronden op schaal 1/2500;
- een topografische voorstelling op schaal 1/5000 waarop de buurtwegen aangegeven zijn;
- een uittreksel uit het GRB op schaal 1/2500 met aanduiding van de buurtwegen en de hoeken waaruit de
foto's genomen zijn;
- 6 foto's van het betrokken terrein;
- een luchtfoto op schaal 1/2500 met aanduiding van de ligging van de buurtwegen (buurtwegen niet
zichtbaar op het terrein);
- een uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen op schaal 1/2500;
- een uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen op schaal 1/1000;
- een uittreksel uit de tabellen met de wegkarakteristieken (nummer van de buurtweg, lengte, oppervlakte
…);
- een opmetingsplan op schaal 1/1250 met daarop het betrokken perceel, het af te schaffen gedeelte van de
buurtwegen, de coördinatenlijst, de bestaande constructies en een footprint van de constructies die deel
uitmaken van OMV2019/113;
- een detailplan m.b.t. de eerdere afschaffing van een deel van een buurtweg t.h.v. de openbare weg;
Volgens artikel 27 van de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, dient bij onderhavige aanvraag geen
(ontwerp van) rooilijnplan gevoegd te worden, aangezien het hier de (gedeeltelijke) afschaffing van een
buurtweg betreft en niet de wijziging, verbreding of verlegging ervan.
Gebaseerd op de tabel met wegkarakteristieken wordt op het opmetingsplan voor het af te schaffen deel van
buurtweg nr. 150 op het terrein van aanvraag volgende afmetingen weergegeven: breedte van 1,5 meter, af
te schaffen over een lengte van in totaal 208,55 meter (75,67 + 84,25 + 48,63 meter) en een oppervlakte
van 312,82m² (113,50 + 126,38 + 72,94), gelegen nabij de rooilijn van, en min of meer parallel met de
gemeenteweg Heihoefke.
Het tracé van het af te schaffen deel van buurtweg nr. 206 op de gronden van aanvraag heeft volgens het
opmetingsplan, gebaseerd op de tabel met wegkarakteristieken, een breedte van 3 meter, af te schaffen
over een lengte van 288,53 meter en een oppervlakte van 865,48m².
Deze percelen die getroffen zijn door de buurtweg, hebben de gewestplanbestemming industriegebieden
(millieubelastende industrieën en gebieden voor ambachtelijke bedrijven en KMO's).
Motivatie
De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 150 en 206 volgens het opmetingsplan
opgemaakt door landmeter-expert Roel Bernaerts te Wuustwezel op 25 mei 2019 wordt ter voorlopige
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna binnen een termijn van 30 dagen overgegaan kan
worden tot de aankondiging van het openbaar onderzoek. Het dossier zal binnen 60 dagen na het einde van
het openbaar onderzoek, dat 30 dagen duurt en waarvan de daadwerkelijke start wettelijk niet bepaald
wordt, samen met de resultaten van het openbaar onderzoek opnieuw voorgelegd worden aan de
gemeenteraad, ter definitieve goedkeuring.
Schepen E. Peeters geeft een gepaste toelichting.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 56:59 min
tot 58:30 min.
Stemming:
Met 26 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, Joziena Slegers,
Annemie Van Dyck, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy,
Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Christel Covens), 1 stem tegen (Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 150 en nr. 206 op het perceel
Heihoefke 1 te 2960 Brecht volgens het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Roel Bernaerts op
25 mei 2019 voorlopig vast.
Artikel 2
Binnen de 30 dagen na de voorlopige beraadslaging van de gemeenteraad zal een openbaar onderzoek
aangekondigd worden.
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Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, aan de dienst omgeving van de
gemeente, en aan de deputatie van de provincie Antwerpen met als contactadres Provinciehuis, Koningin
Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen.
5.

Straatnaamgeving - definitieve 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.
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.
Op 29 januari 2019 stelde het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor straatnaamgeving
vast.
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.
Op 11 april 2019 stelde de gemeenteraad de straatnaam Banmolenplein definitief vast.
Op 11 juni 2019 sloot het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek dat liep
gedurende een periode van 30 dagen: van woensdag 8 mei 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019. Er
werden geen bezwaren ingediend.
Motivatie
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden, moet er een nieuwe straatnaam worden
gekozen voor het gebied tussen de Akkerweg en de P. Verbernelaan.
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de straatnaam Banmolenplein definitief vast te stellen.
Tijdens de gemeenteraad van 11 april 2019 stelde de gemeenteraad de straatnaam voorlopig vast waarna
een openbaar onderzoek werd georganiseerd van woensdag 8 mei 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019.
Er werden geen bezwaren ingediend.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 58:31 min
tot 59:39 min.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de straatnaam Banmolenplein definitief vast als nieuwe straatnaam voor het gebied
tussen de Akkerweg en de P. Verbernelaan. De nieuwe straatnaam gaat in vanaf 1 juli 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.
6.

Aanvullend reglement - tonnagebeperking Sint-Job-in-'t-Goor - centrum

Juridisch kader
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135
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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 mobiliteitsplan van Brecht wordt gesteld dat de kern van Sint-Job-in-‘t-Goor niet geschikt is om
vrachtverkeer te verwerken;
In de mobiliteitsstudie Noorderkempen wordt gesteld om een tonnagebeperking te voorzien ondersteund met
een trajectcontrole op de as Bethaniënlei – Brugstraat;
In de gemeenteraad van 12 juni 2014 werd een aanvullend reglement voor verbod voor vrachtwagens 3
meter goedgekeurd.
Ondertussen werd lange tijd overleg gevoerd tussen PZ Voorkempen en Proximus over het foutpercentage
op de metingen.
Motivatie
De camerapalen trajectcontrole werden geplaatst in de Brugstraat komende van de Handelslei juist voorbij
de Vaartlaan en in de Bethaniënlei in de gemeente Schilde juist voor de verkeerslichten met de Waterstraat;
Dit reglement geeft invulling aan het mobiliteitsplan en de provinciale mobiliteitsvisie en zal de dorpskern van
Sint-Job-in-‘t-Goor veiliger maken voor de zwakke weggebruiker.
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen E. Peeters.
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 59:40 min tot
1:08:49 uur.
Stemming:
Met 25 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, Annemie Van Dyck,
Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck,
Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs,
Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Christel Covens), 2 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs)
Besluit
Artikel 1
Het aanvullend reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 12 juni 2014 inzake verbod
voor vrachtwagens 3 meter in de Brugstraat en Bethaniënlei, wordt opgeheven en vervangen door
onderhavige beslissing.
Artikel 2
Een toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5
ton wordt ingevoerd in de dorpskern van Sint-Job-in-‘t-Goor en wordt als volgt afgebakend:
Sluisvijfbaan ter hoogte van het kruispunt met de Eikenlei.
Handelslei ter hoogte van het kruispunt met de Eikenlei-Brechtsebaan.
Kattenhoflaan ter hoogte van de grens met Schilde.
Bethaniënlei ter hoogte van de grens met Schilde.
Sint-Jobbaan ter hoogte van de Polderdreef.
Artikel 3
De tonnagebeperking zal op de plaatsen zoals in artikel 1 vermeld, ter kennis gebracht worden van de
weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden C21 ‘5 ton’ met zonale geldigheid met onderbord
‘uitgezonderd laden en lossen, vergunninghouders en bussen’.
Artikel 4
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel.
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organisatie en personeel
7.

Deontologische code voor mandatarissen

Juridisch kader
Artikel 39 van het decreet lokaal bestuur
Historiek
op 14 oktober 2018 vonden er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019 werd een nieuwe gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn geïnstalleerd.
Artikel 39 decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad een deontologische code aanneemt voor
mandatarissen.
Motivatie
De deontologische code van de vorige legislatuur werd opnieuw ter hand genomen en aangepast aan de
nieuwe benamingen en dit zowel voor gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn.
Het decreet lokaal bestuur heeft de samenstelling van beide organen gelijk getrokken zodat één code kan
gehanteerd worden.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 1:08:50 uur
tot 1:13:22 uur.
Stemming:
Met 26 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, Joziena Slegers,
Annemie Van Dyck, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert,
Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Peter Ballière,
Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Christel Covens), 1 onthouding (Luc Torfs)
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de deontologische code voor mandatarissen.
Artikel 2
Afschrift van de deontologische code wordt bezorgd aan de mandatarissen.
8.

Organisatiebeheersing

Juridisch kader
Artikel 171 §1 lid 2 van het decreet over het lokaal bestuur
Artikel 217 tot en met artikel 224 van het decreet over het lokaal bestuur
Motivatie
Het decreet over het lokaal bestuur definieert organisatiebeheersing als volgt: Het geheel van maatregelen
en procedures om een redelijke zekerheid te verschaffen dat de organisatie:
De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst;
De wetgeving en procedures naleeft;
Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
Effectief en efficiënt werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
De activa beschermt en fraude voorkomt;
Beheersing wil zeggen: sturing geven en onder controle hebben. Zo kan de organisatie de juiste dingen
doen en de dingen juist doen. Deze beheersing situeert zich zowel op het globale niveau van de organisatie,
als op dienstniveau en op procesniveau.
Een goed functionerende organisatie realiseert 3 doelstellingen met haar aanpak van organisatiebeheersing:
1. De organisatie hanteert een kader voor organisatiebeheersing;
2. De organisatie kent haar belangrijkste verbeterpunten en risico’s voor de sturende en de
ondersteunende processen, ze hanteert een strategie om deze te beheersen en volgt deze strategie
op;
3. De organisatie evalueert regelmatig de manier waarop ze werkt aan haar organisatiebeheersing en
stuurt die bij;
Het is de algemeen directeur die, in overleg met het managementteam, hiervoor verantwoordelijk is. De raad
(zowel gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn) keurt het algemeen kader van de
organisatiebeheersing goed. Daarnaast moet de algemeen jaarlijks rapporteren aan het politieke niveau over
de beheersing van de organisatie.
De nota organisatiebeheersing wordt toegevoegd aan deze beslissing. De nota omvat 2 grote onderdelen:
1. De toelichting omtrent organisatiebeheersing en de leidraad organisatiebeheersing
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2. De rapportage over de organisatiebeheersing. Het decreet over het lokaal bestuur schrijft voor dat
de algemeen directeur, ieder jaar en uiterlijk op 30 juni, rapporteert aan de raden.
Aangezien gemeente en OCMW optimaal wensen in te zetten op de integratie van beide organisaties, werd
een geïntegreerde nota opgesteld door de algemeen directeur.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 1:13:23 uur
tot 1:14:43 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de leidraad organisatiebeheersing, opgesteld door Audit Vlaanderen, goed als
leidraad voor organisatiebeheersing binnen de gemeente.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van de geïntegreerde rapportering zoals opgesteld door de algemeen
directeur.
9.

Gebruiksovereenkomst Houtstraat 4C 2960 Brecht (judolokaal) met judoclub Hirano

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdomein: 7 Cultuur en Vrije Tijd
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd.
Actieplan: De gemeente stelt goede en aangepaste infrastructuur ter beschikking zodat Brechtenaren elkaar
kunnen ontmoeten.
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur, artikel 41 11°
Gemeenteraadsbesluit van 11 december 2014 waarbij een gebruiksovereenkomst werd afgesloten voor een
termijn van 30 jaar met ingang van 1 januari 2015.
Historiek
In de gemeenteraad van 11 december 2014 werd een gebruiksovereenkomst afgesloten met judoclub
Hirano voor het gebouw gelegen Houtstraat 4C te 2960 Brecht en dit met ingang van 1 januari 2015 voor
een termijn van 30 jaar.
Judoclub Hirano heeft in het verleden reeds de nodige werkzaamheden aan het gebouw gedaan om dit om
te vormen tot een deugdelijk clublokaal. Judoclub Hirano heeft de intentie geuit om bijkomende
investeringen aan het gebouw te doen waarbij zij vragen om opnieuw een gebruiksrecht te bekomen van 30
jaar ingaande op 1 januari 2020.
De bepalingen in artikel 4 met betrekking tot de duur van de overeenkomst zijn zo geformuleerd dat zij een
ongestoord gebruiksrecht genieten voor een duurtijd van 30 jaar tenzij wanneer blijkt dat de goede orde, de
veiligheid en de openbare orde in het gedrang komen.
Motivatie
Omwille van de investeringen die de judoclub Hirano zal uitvoeren aan het gebouw waarbij zij de kosten
volledig ten laste nemen is het verantwoord om het gebruiksrecht te verlengen en een nieuwe
gebruiksovereenkomst af te sluiten voor 30 jaar. De huidige gebruiksovereenkomst zal met ingang van 1
januari 2020 worden vervangen door een nieuwe gebruiksovereenkomst van 30 jaar welke zal ingaan op 1
januari 2020 tenzij blijkt dat de geplande investeringen niet worden aangevraagd, vergund en uitgevoerd.
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen C. Beyers.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 1:13:44 uur
tot 1:18:31 uur.
Tekstuele aanpassing : adres en datum van ingang worden aangepast.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst met Judoclub Hirano voor het lokaal, Houtstraat 4
C,kadastraal gekend onder 4e afdeling Sectie D, nummer 126 D goed voor een termijn van 30 jaar met
ingang van 1 januari 2020.

8

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst, de dienst infrastructuur, de
sportdienst en judoclub Hirano.
10.

Aanpassing organogram - beleidsadviseur - Dienst 'Groen en Leefomgeving'

Juridisch kader
Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur.
Advies
De voorliggende wijziging in het gemeenschappelijk organogram werd voor advies voorgelegd aan de
vakorganisaties.
Motivatie
Beleidsadviseur
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 en de zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 19 juni 2018 goedkeuring gegeven aan het ééngemaakte organogram en
personeelsformatie voor gemeente en OCMW. In het op 14 en 19 juni 2018 goedgekeurde organogram werd
de functie van beleidsadviseur op B-niveau ingeschreven. Voortschrijdend inzicht, gebaseerd op de
werkelijke noden van de organisatie, maken dat een invulling op B-niveau niet afdoende zal zijn. De nieuwe
beleidsadviseur draagt verantwoordelijkheid over de voortgang van kleine en grote projecten, al dan niet
organisatieoverschrijdend. De beleidsadviseur begeleidt clusters en diensten bij veranderingsprocessen en
is ambassadeur om nieuwe werkwijzen en visies om te zetten in reguliere werking. De nieuwe
beleidsadviseur werkt zich in in het organisatiebeheersingssysteem en begeleidt clusters en diensten in het
verfijnen en optimaliseren van werkprocessen. De beleidsadviseur rapporteert rechtstreeks aan de
algemeen directeur.
Voorstel:
1 VE beleidsadviseur (B1-B3) wordt geschrapt uit het ééngemaakte organogram zoals goedgekeurd op de
gemeenteraad van 14 juni 2018 en op de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 juni 2019.
1VE beleidsadviseur (A1a – A3a) wordt ingeschreven.
De beleidsadviseur rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en wordt niet ondergebracht in een
cluster.
De beleidsadviseur maakt deel uit van het gemeenschappelijk managementteam.
Van ‘dienst groen en duurzaamheid’ naar ‘dienst groen en leefomgeving’
Naar aanleiding van de herstructurering van de technische dienst, goedgekeurd door de gemeenteraad op 8
februari 2018, werden de diensten groen en duurzaamheid geclusterd onder 1 gemeenschappelijk
diensthoofd. Binnen de administratieve diensten werd de dienst ‘duurzaamheid’ omgevormd tot een dienst
‘duurzame ontwikkeling’. De werking in de praktijk leert dat de naamgeving van beide diensten voor
verwarring zorgt. Om goed te kunnen communiceren, zowel intern als extern, wordt voorgesteld om de naam
van de dienst ‘groen en duurzaamheid’ om te vormen naar dienst ‘groen en leefomgeving’. Deze naam
kwam tot stand na bevraging van de betrokken medewerkers.
Budgettaire impact:
 De naamswijziging van de ‘dienst groen en duurzaamheid’ naar dienst ‘groen en leefomgeving’ heeft
op personeelsvlak geen budgettaire impact;
 In het budget dient rekening gehouden te worden met een aanwerving van een beleidsadviseur (A1a
– A3a).
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door burgemeester S. Deckers.
Voor de tussenkomsten verwijzen wij naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 1:18:32 uur tot
1:21:36 uur.
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:
1. 1 VE beleidsadviseur (B1-B3) wordt geschrapt uit het gemeenschappelijk organogram
2. 1 VE beleidsadviseur wordt ingeschreven (A1a-A3a)
Artikel 2
De naam van de dienst ‘groen en duurzaamheid’ wordt omgevormd naar dienst ‘groen en leefomgeving’.
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financiën
11.

Jaarrekening 2018

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de OCMW's;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 01/10/2010 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 OCMW's;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd 06/09/2013 m.b.t. digitale rapportering over de BBC;
Advies
Het MAT verleende op 15 mei 2019 een positief advies.
Motivatie
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 29 mei 2019.
De rekening van de gemeente Brecht voor het dienstjaar 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Exploitatiebudget
Ontvangsten: 29.911.204 euro
Uitgaven: 23.635.747 euro
Saldo: 6.275.457 euro
Investeringsbudget
Ontvangsten: 3.214 euro
Uitgaven: 6.042.216 euro
Tekort: -6.039.002 euro
Andere
Ontvangsten: 108.233 euro
Uitgaven: 2.429.009 euro
Tekort: -2.320.776 euro
Vaste activa: 132.145.549 euro
Vlottende activa: 10.966.781 euro
Schuld: 22.481.224,35 euro
Eigen vermogen: 120.631.106 euro
De financiële balans is als volgt:
Resultatenrekening 2018
Kosten: 29.746.952 euro
Opbrengsten: 30.736.225 euro
Overschot van het boekjaar: 989.273 euro
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de financieel directeur, J. Terreur.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 1:21:37 uur
tot 1:31:08 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de rekening van het dienstjaar 2018.
Exploitatiebudget
Ontvangsten: 29.911.204 euro
Uitgaven: 23.635.747 euro
Saldo: 6.275.457 euro
Investeringsbudget
Ontvangsten: 3.214 euro
Uitgaven: 6.042.216 euro
Tekort: -6.039.002 euro
Andere
Ontvangsten: 108.233 euro
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Uitgaven: 2.429.009 euro
Tekort: -2.320.776 euro
Vaste activa: 132.145.549 euro
Vlottende activa: 10.966.781 euro
Schuld: 22.481.224,35 euro
Eigen vermogen: 120.631.106 euro
Resultatenrekening 2018
Kosten: 29.746.952 euro
Opbrengsten: 30.736.225 euro
Overschot van het boekjaar: 989.273 euro
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de financieel
directeur.
12.

Budgetwijziging 1 2019 gemeente Brecht

Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
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;
Het collegebesluit van 28 mei 2019 over de eerste budgetwijziging voor het dienstjaar 2019;
Het gemeenteraadsbesluit van 14 maart 2019 over het budget voor het dienstjaar 2019.
Advies
Het MAT verleende een positief advies op 15 mei 2019 over de eerste budgetwijziging van de gemeente.
Motivatie
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 29 mei 2019.
De wijzigingen in het budget 2019 worden gemotiveerd in het verslag van algemeen directeur A. Marnef.
Er wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester S. Deckers.
De staat van het financieel evenwicht is als volgt:
Resultaat op kasbasis: 1.752.937 euro
Autofinancieringsmarge: 565.404 euro
Tijdens de gemeenteraad wordt toelichting gegeven door de burgemeester en schepenen.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 1:31:09 uur
tot 2:07:33 uur.
Stemming:
Met 19 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Annemie Van Dyck, Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans
Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie
Mannaerts, Christel Covens), 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
De gemeenteraad keurt de eerste budgetwijziging van 2019 goed als volgt:
- verlaging exploitatieontvangsten met 1.600 euro
- verlaging exploitatieuitgaven met 17.912 euro
- verlaging investeringsuitgaven met 750.940 euro
- verlaging andere uitgaven met 90.038 euro
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt:
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat: 1.752.937 euro
- Resultaat op kasbasis: 1.752.937 euro
- Autofinancieringsmarge: 565.404 euro
Artikel 2
Afschrift van dit besluit en de digitale rapportering wordt voor een passend gevolg overgemaakt aan de
hogere overheid.
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13.

Financiële rapportering juni 2019

Juridisch kader
Art. 177 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Kader voor organisatiebeheersing (cfr. art. 217 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017)
Historiek
Art. 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid instaat
voor:
1. de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het
OCMW;
2. het debiteurenbeheer.
De financieel directeur moet hierover rapporteren aan de raad. Volgens hetzelfde artikel moet de financieel
directeur rapporteren over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van
de budgetten en de financiële risico's. Deze zaken zitten vervat in de diverse rapporten van de beleids- en
de beheerscyclus en worden hier niet hernomen.
Bijkomend aan de decretaal verplichte rapportering willen we op een transparante wijze over enkele andere
zaken rapporteren. Hierover werd overleg gepleegd met de fractieleiders via de voorzitter van de
gemeenteraad. Deze extra rapportering wordt ook beschreven in het kader voor organisatiebeheersing.
In deze rapportering, die periodiek hernomen zal worden, vindt u bijgevolg:
1. een overzicht van de aangevraagde en afgeleverde visa;
2. een rapportering over het debiteurenbeheer;
3. een overzicht van de overheidsopdrachten tussen 30.000 en 144.000 euro excl. btw
4. de investeringsaankopen boven 2.500 euro excl. btw.
Vanaf volgend jaar, wanneer de nieuwe BBC-regels van toepassing worden, zal in een (verplichte)
tussentijdse rapportering ook dieper ingegaan worden op o.a. de stand van budgetten en verschuivingen.
Vandaag zou dit te ver leiden en zijn daar nog geen eenvoudig te hanteren schema's voor beschikbaar.
Motivatie
Alle cijfers en rapporten hieronder hebben betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2019,
tenzij anders gespecificeerd.
 Visum
De diensten vragen via het systeem van de e-notulen een visum aan voor elke uitgave boven de 10.000
euro excl. btw.
Op basis van de bijgevoegde informatie werd in 32 gevallen een visum aangevraagd en afgeleverd.
gegund bedrag
datum
opdracht
dienst
incl btw
4/02/2019 aanstelling coördinator RO/RP
5/02/2019

wijziging tijdelijke aanstelling waarnemend coördinator
ruimtelijke ontwikkeling

7/02/2019 ontwerp van huisstijldrukwerk
7/02/2019 aanstelling van een drukker (verlenging 1)
22/02/2019 Ramen wassen gemeente en OCMW
15/03/2019 aankoop sleutelkluizen
15/03/2019 aanstelling halftijdse contractuele consulent sport
21/03/2019

Bijakte 43B: schilderen middenspanningscabine OC 't
Centrum

26/03/2019 aanstelling tijdelijke technisch medewerker
26/03/2019

aanstelling van voltijdse contractuele administratieve
medewerker O&P/secretariaat (C1-3)

29/03/2019 ondersteuning dienst grondgebiedszaken
29/03/2019 procesbegeleiding en masterplan school sleutelbloem
29/03/2019 extra meerwerk OC 't centrum: afrekening interieurbewaking
4/04/2019 ondersteuning dienst grondgebiedszaken: aanpassing
4/04/2019 aanstelling adm mw O&P/personeel (C1-3)
4/04/2019 aanstelling technisch assistent-schilder (D1-3)
11/04/2019

ambtshalve herplaatsing functie van coördinator dienst
financiën

personeel

69.701,00

personeel
communicatie
interne zaken
interne zaken
patrimonium
personeel
patrimonium

22.487,85
39.357,80
42.833,67
5.095,13

2.236,08

personeel
personeel
omgeving
interne zaken
patrimonium
omgeving
personeel
personeel

845/dag
1.119,25
1022,45/dag

personeel
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17/04/2019 schilderen turnzaal GBS de sleutelbloem

patrimonium

11.632,19

interne zaken

33.095,92

17/04/2019 onderhoud van de bermen en zwerfvuil sociale tewerkstelling interne zaken

35.000,00

25/04/2019 toelage dakwerken KFC Sint-Job
30/04/2019 halftijdse aanstelling administratief medewerker TD
30/04/2019 aanstelling administratief medewerker TD (vervanging)
2/05/2019 aankoop nieuwe toiletwagen uitleendienst

17.412,00

17/04/2019

3/05/2019

onkruidbestrijding dorpskern Sint-Lenaarts sociale
tewerkstelling

aanstelling technisch-assistent machinist/hovenier wegens
bevordering

3/05/2019 aanstelling consulent jeugd

financiën
personeel
personeel
patrimonium

17.353,82

personeel
personeel

13/05/2019

ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts: aankoop materiaal
kleedkamers

patrimonium

14/05/2019

aanstelling technisch medewerkster-verantwoordelijke
schoonmaak (C1-3)

personeel

16/05/2019

aanleg vrachtwagenparking voormalig op- en afrittencomplex
wegen
E19 - plaatsing slagboom

3.358,96

13.483,03

16/05/2019 leggen van grasdals in Rommersheide F, E en Bosbesdreef wegen
83.096,75
16/05/2019 aanstelling projectverantwoordelijke infrastructuur B4-5
personeel
27/05/2019 Waterschade pastorij Sint-Job in 't Goor: herstellingen
patrimonium
21.567,63
Opmerking bij de tabel: voor personeelszaken wordt het bedrag niet ingevuld aangezien dit vaak nog niet
exact gekend is op het moment van aanstelling (bv omdat men nog niet weet hoeveel anciënniteit iemand
zal meenemen).
Voor 1 dossier werd geen visum aangevraagd hoewel dit in principe nodig was (bijakte 45A voor OC 't
Centrum). Dit kwam doordat de werkwijze voor meerwerken op dat moment nog niet voldoende gekend was.
Had men een visum gevraagd, dan was dit gunstig geweest.
 Debiteurenbeheer
De financieel directeur heeft openstaande vorderingen in onwaarde geboekt voor een totaal bedrag van
2.914,65 euro. Per debiteur wordt de individuele reden van de onwaarde vermeld in bijlage aan dit besluit.
Er staat een bedrag van 131.857 euro open in verband met vorderingen tot en met 31/3/2019. Latere
vorderingen zijn nog niet vervallen.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de openstaande vorderingen, inhoudelijk gegroepeerd.
 belastingen
openstaand bedrag: 70.350 euro
aantal debiteuren: 67
risico: herinnering aanmaning - 33
deurwaarder - 34
 bibliotheek
openstaand bedrag: 3.623 euro
aantal debiteuren: wordt apart opgevolgd in de bibliotheek
 concessie en huur
openstaand bedrag: 21.328 euro
aantal debiteuren: 5
risico: herinnering aanmaning - 5
 diverse
openstaand bedrag: 342 euro
aantal debiteuren: 3
risico: herinnering aanmaning - 3
 GC en sport
openstaand bedrag: 6895 euro
aantal debiteuren: 9
risico: herinnering aanmaning - 9
 GAS
openstaand bedrag: 1.850 euro
aantal debiteuren: 41
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risico: herinnering aanmaning - 15
deurwaarder - 25
(ernstig risico op) oninbaar - 1
 onderwijs
openstaand bedrag: 1.496 euro
aantal debiteuren: 80
risico: herinnering aanmaning - 80
 burgerzaken
openstaand bedrag: 530 euro
aantal debiteuren: 5
risico: herinnering aanmaning - 5
 uitleendienst
openstaand bedrag: 262 euro
aantal debiteuren: 4
risico: herinnering aanmaning - 4
 vergoeding kleine schade
openstaand bedrag: 3.794 euro
aantal debiteuren: 6
risico: herinnering aanmaning - 3
deurwaarder - 3
 waarborgen
openstaand bedrag: 21.384 euro
aantal debiteuren: 23
risico: herinnering aanmaning - 12
deurwaarder - 11
 Overheidsopdrachten tussen 30.000 en 144.000 euro excl. btw
Gevolgde
Voorwerp van de opdracht
Gegund bedrag incl. btw
procedure
Opmaak masterplan nieuwe site GBS De
Sleutelbloem - Van Pulstraat - begeleiding
OPZVB
146.410 euro
procedure
Aanstelling sociale tewerkstelling voor
OPZVB
33.095,92 euro
onkruidbestrijding
Aanstellen van een sociale werkplaats voor
OPZVB
35.000 euro
het onderhoud van de bermen - zwerfvuil

Leverancier
Bunkerhotel
Werminval
De Troef

Bermmaaien

OPZVB

162.962,80 euro

Gebr. Van Der
Velden

Ramen wassen gemeente

OPZVB

29.355,64 euro (max. 2x
verlengbaar tegen dezelfde
voorwaarden

Aquazoozle

 Investeringsuitgaven boven 2.500 euro excl. btw
In deze tabel nemen we enkel 'nieuwe' investeringsuitgaven mee, en niet de overdrachten uit het verleden.
Dat zou immers een vertekend beeld geven, aangezien deze rapportering periodiek gebeurt. Als we
overdrachten zouden meenemen, krijgen we op een bepaald moment overlappende gegevens.
Omschrijving
(D) opmaak masterplan nieuwe site GBS De Sleutelbloem CBS dd 02/04/2019
(L) Meubilair bib Sint-Lenaarts - CBS dd 19/02/2019
(L) Stripbakken Sint-Lenaarts - CBS dd 19/03/2019
(L) Prentenboekenbakken bib Sint-Lenaarts - CBS dd
19/03/2019
toelage geluidsinstallatie kerk O.L.Vrouw van Lourdes
toelage werken trap portaal kerk H. Man Job
(L) aankoop hardware volgens uw offerte 583318 dd
15/04/2019 - raamcontract
toelage inrichten meterlokaal kerk H. Man Job
(L) Museum Brecht - verf

Bedrag Leverancier
50.000,00 € Bunkerhotel vzw
6.873,28 € Procos BVBA
4.922,28 € Procos bvba
3.579,18 € SCHULZ BENELUX BVBA
9.798,85 € O.L.VR. VAN LOURDES
KERKFABRIEK
10.369,70 € KERKFABRIEK H. MAN JOB
14.669,22 € RealDolmen NV
3.445,96 € KERKFABRIEK H. MAN JOB
3.009,06 € OVERBROEKSE
VERFCENTRALE BVBA
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(L) pastorij St-Job - nieuwe verwarmingsketel - CBS dd
15/01/2019
(D) Inventarisatie en evaluatie aandachtsbomen grondgebied
Brecht (ref. 2019-0006v01) - CBS/2019/667
(D) ontgraven en overbrengen stoffelijke resten begraafplaats
Kapelakker (Sint-Lenaarts) - CBS/2019/706
(D) ondersteuning bij samenwerkingsprotocol bouw GBS De
Sleutelbloem - CBS dd 16/04/2019
(D) ondersteuning bij samenwerkingsprotocol bouw GBS De
Sleutelbloem - CBS dd 16/04/2019
(D) garage - Herstelling camion MAN 852-AJN - Ref.:
219040111 / 219040073 - CBS/2019/984
(L) Aanleg vrachtwagenparking voormalig op- en
afrittencomplex E19 - plaatsing slagboom - ref. 2019 -074B CBS dd 21/05/2019
(L) aankoop biljarts oc 't Centrum - volgens CBS dd
09/04/2019
Herziening BTW mbt OC 't Centrum 2018-2019 nav
stopzetting BTW-activiteit
(L) leveren en plaatsen zitbanken kleedkamers OC 't
Centrum - CBS dd 21/05/2019
(L) aankoop schoolbanken GBS Klavertje Drie (Overbroek) CBS dd 29/01/2019

6.858,28 € Jeroen Vrints BVBA
3.025,00 € Boomverzorging Johan Van
Aert bvba
6.050,00 € BUYTAERT BVBA
20.000,00 € Autonoom Gemeentebedrijf
AG VESPA
13.927,90 € Autonoom Gemeentebedrijf
AG VESPA
7.164,17 € NOORD TRUCKS BVBA
13.483,03 € Electro-tech CL concept bvba
13.552,00 € Billards Thissen NV
544.214,78 € GEMEENTE BRECHT
3.358,96 € Afkor nv
6.042,45 € VANERUM N.V.

Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:07:34 uur
tot 2:09:55 uur.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de financiële rapportering door de financieel directeur.

mens - vrije tijd
14.

Selectieleidraad centrum -Uitbatingsrecht ontmoetingscentrum 't Centrum

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdomein: 7 Cultuur en vrije tijd
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd.
Actieplan: De gemeente stelt goede en aangepaste infrastructuur ter beschikking zodat Brechtenaren elkaar
kunnen ontmoeten.
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017
Historiek
Besluit burgemeester en schepenen d.d. 21 mei 2019 - Aanstelling bureau - Juridisch advies - OC 't Centrum
- Rasschaert Advocatenkantoor; Desiré De wolfstraat 18 te 9300 Aalst
Motivatie
Meester W. Rasschaert begeleidt de gemeente in de zoektocht naar een geschikte uitbater voor het
Ontmoetingscentrum 't Centrum.
Voor de uitbating van het ontmoetingscentrum zijn er veel uitdagingen zoals de marktconformiteit, het
gebruik door de verenigingen en de haalbaarheid van de opdracht
Meester W. Rasschaert adviseert bijgevolg om een dialoogprocedure op te starten vooraleer over te gaan tot
de uiteindelijke toewijzing van het uitbatingsrecht.
Het uitbatingsrecht wordt toegewezen door de organisatie van een procedure sui generis, die weliswaar
enige verwantschap vertoont met de concurrentiegerichte dialoog in de zin van artikel 27 en de
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in de zin van de overheidsopdrachtenwet.
In de eerste fase of selectiefase worden kandidaten geselecteerd.
In de tweede fase of gespreksfase worden gesprekken met de geselecteerde kandidaten gevoerd over het
voorwerp en de voorwaarden van het uitbatingsrecht.
In de derde fase wordt een voorstel van uitbating gedaan door de geïnteresseerde geselecteerde
kandidaten.
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In de laatste fase kan eventueel nog onderhandeld worden over de uitbatingsvoorstellen en wordt het
uitbatingsrecht uiteindelijk toegewezen.
Omdat deze procedure toch wel enige maanden tijd in beslag zal nemen, zal tijdelijk een 'pop up' geopend
worden in het ontmoetingscentrum 't Centrum.
Schepen D. De Veuster geeft een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:09.56
uur tot 2:18:40 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de selectieleidraad voor het uitbatingsrecht van het ontmoetingscentrum 't
Centrum.
Artikel 2
De procedure zal opgestart worden.
15.

Reglement huursubsidie voor niet-gemeentelijke indoor sportinfrastructuur

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod voor
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd.
Actieplan: De gemeente ondersteunt verenigingen (en individuen) logistiek, financieel en inhoudelijk bij het
aanbieden van een vrijetijdsaanbod.
Actie: De gemeente voorziet een subsidie aan erkende Brechtse sportverenigingen als tussenkomst in de
huurkosten van sporthal De Zandbergen
Budgetsleutel: 2019/6497017/7/0740 Toelage aan sportverenigingen/sport: 65.120 euro
Juridisch kader
Reglement huursubsidie sporthal De Zandbergen (GR 12 juni 2014).
Advies
Positief advies sportraad (verslag RvB Sportraad 11/03/2019 in bijlage).
Motivatie
Momenteel kunnen erkende Brechtse sportverenigingen een subsidie toegekend krijgen als tussenkomst in
de huurkosten van sporthal De Zandbergen. Via deze tegemoetkoming zullen sportverenigingen, na het
ontvangen van het subsidiebedrag, dezelfde huurprijs betaald hebben bij private sporthal De Zandbergen als
in de gemeentelijke sporthal De Ring. Het opzet van dit reglement is om sportclubs in Sint-Job-In’t-Goor en
Brecht Zuid, die daar in de privé-sporthal sporten, dezelfde tarieven te kunnen aanbieden als diegenen die
gebruik maken van de gemeentelijke sporthal in Brecht.
Een aanpassing aan het reglement huursubsidies De Zandbergen dringt zich al even op. Door de overname
van sporthal De Zandbergen door de hockeyclub zijn er meerdere sportclubs moeten uitwijken naar andere
sportlokalen. Tevens merken we dat ook op andere locaties nood is aan ondersteuning omwille van het
ontbreken van beschikbare gemeentelijke sportinfrastructuur. Enkele voorbeelden van niet-gemeentelijke
sportlokalen:
- polyvalente danszaal BuLO Kristus Koning (o.a. dansgroep Syrah)
- kleine turnzaal BuLO Kristus Koning (o.a. Kai jitsu Ruy)
- grote sportzaal BuSO Kristus Koning (o.a. Jump It, Klopstokia, ...)
- Fitness 2001 (o.a. Ynio kobudo)
Het huidige reglement huursubsidie werd gedeeltelijk aangepast zodat erkende sportclubs vanaf heden een
aanvraag kunnen doen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling in de huurkosten van niet-gemeentelijke
sportinfrastructuur op grondgebied Brecht. De terugbetaling is dan gebaseerd op de oppervlakte van de
gebruikte sportruimte die dan vergeleken wordt met 1 of meerdere zaaldelen van de gemeentelijke sporthal
De Ring. Er werd een plafond ingesteld van maximum 200%.
Schepen C. Beyers geeft een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad.
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:18:41 uur tot
2:23:18 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad beslist om het ontwerp goed te keuren. Door de goedkeuring van dit reglement komt het
voorgaande reglement huursubsidie sporthal De Zandbergen (GR 12 juni 2014) te vervallen.
Artikel 1 – Omschrijving
Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde bedrag, kan de gemeente
aan erkende Brechtse sportverenigingen een subsidie toekennen als tussenkomst in de huurkosten van nietgemeentelijke overdekte sportinfrastructuur. Deze tussenkomst kan het verschil compenseren in de
huurkosten met de gemeentelijke sportinfrastructuur.
Artikel 2 – Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op sportverenigingen die:
- erkend zijn door de gemeente Brecht voor het desbetreffende werkingsjaar
- kunnen aantonen dat zij niet of onvoldoende terecht kunnen in gemeentelijke sportinfrastructuur
- in de gemeente Brecht een niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur huren. De lijst
van de sportinfrastructuur die in aanmerking komt voor subsidies wordt jaarlijks, na advies van de sportraad,
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
Dit reglement is niet van toepassing op:
- activiteiten met inkomgelden of activiteiten waarbij de vereniging een drankgelegenheid uitbaat
- sportverenigingen die een financiële compensatie voor hetzelfde doel ontvangen van een andere instantie.
Artikel 3 – Subsidiebedrag
De huursubsidie wordt bepaald op basis van de door de sportvereniging betaalde huurgelden van het
afgelopen werkingsjaar (van 1 september tot en met 31 augustus).
De subsidie bedraagt het verschil tussen de huurkosten van de niet-gemeentelijke sportinfrastructuur (met
een maximumhuurkost van 2x tarief sporthal de Ring) en de gemeentelijke tarieven van sporthal de Ring
voor een terrein met dezelfde afmetingen, duurtijd gebruik en doelgroep.
Indien het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de begroting overtreft, wordt het
krediet evenredig verdeeld over de rechthebbende verenigingen.
Artikel 4 – Procedure
De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke sportdienst via het daartoe
bestemde aanvraagformulier.
Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden:
- Factuur van de verhuurder van het betreffende werkingsjaar met vermelding van:
o Data van het gebruik
o Het begin- en einduur van het gebruik
o Doelgroep per gebruikt uur (gemengd, jeugd, volwassenen, G-Sport, senioren)
o De gebruikte zaal of zaaldelen (met vermelding oppervlakte of afmetingen van de zaal)
o Eventuele kortingspercentages
- Een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten (indien nodig per reservatie)
- Officieel bewijsstuk van betaling van het huurgeld op naam van de aanvragende sportvereniging
- Rekeningnummer van de aanvragende sportvereniging waarop de subsidie kan gestort worden.
Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken moeten persoonlijk bij de gemeentelijke
sportdienst worden ingediend, ten laatste op 15 oktober. Hiervoor zal de persoon een bewijs van afgifte
ontvangen. De datum vermeld op het afgeleverde ontvangstbewijs geldt als bewijs.
Artikel 5 – Uitvoering en toekenning van de subsidie
De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies van de
sportraad. De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd per overschrijving in de maand december.
Artikel 6 – Aanvaarding controle
Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke controle van het
gemeentebestuur in verband met de aangevraagde toelage.
Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot uitsluiting van deze tussenkomst. Indien de subsidie
reeds uitgekeerd is, kan ze teruggevorderd worden.
Artikel 7 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad.
Na een proefperiode van een jaar zal er een evaluatie met mogelijke bijsturingen van onderhavig reglement
gebeuren.
16.

Goedkeuring Jaarverslag - financieel verslag - ILV Sportregio Antwerpse Kempen 2018

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdomein: Cultuur/Vrije Tijd
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod voor
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd.
Budgetsleutel: 2018/6497027/7/0740 toelage regio kansengroepen/Sport
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Juridisch kader
De overeenkomst tussen de gemeente Brecht, de provincie en andere gemeenten voor de ILV Sportregio
Antwerpse Kempen goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 mei 2007 gewijzigd op 15 januari 2015.
Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017
Historiek
Hoofdstuk 6 (art. 14) van de overeenkomst tussen de ILV sportregio Antwerpse Kempen en het
gemeentebestuur bepaalt dat elke deelnemende gemeente verplicht is zijn gemeenteraad te informeren over
de werking van de ILV.
Motivatie
In de overeenkomst tussen de ILV Antwerpse Kempen en het gemeentebestuur wordt in hoofdstuk 6 artikel
14 bepaald dat er samen met de rekening een jaarverslag ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd.
Dit document werd op 24 april reeds goedgekeurd door de algemene vergadering van de sportregio.
Voor onze sportregio was 2018 een goed jaar met heel wat interesse voor de meeste activiteiten.
Er werd geïnvesteerd in nieuwe materialen, er werden nieuwe activiteiten georganiseerd en er werden niet
relevante activiteiten stopgezet. In het jaarverslag wordt dit verder uitgeschreven.
De resultatenrekening 2018 sluit af op een negatief saldo van 1867.92€.
De sportregio eindigt reeds enkele jaren op een positief saldo, maar wil geen sparende vereniging zijn en
kiest daarom te investeren in materialen ten dienste van de activiteiten en deelnemende gemeenten.
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:23:19 uur tot
2:24:00 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De Gemeenteraad keurt de jaarrekening en werkingsverslag 2018 van sportregio Antwerpse Kempen goed.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de sportregio Antwerpse Kempen ILV.
17.

Toewijzingsleidraad domeinconcessie De Merel - Tennis

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdomein: 7 cultuur en vrije tijd
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd.
Actieplan: De gemeente stelt goede en aangepaste infrastructuur ter beschikking zodat Brechtenaren elkaar
kunnen ontmoeten.
Actie: De gemeente zorgt voor goede en aangepaste sportinfrastructuur voor zijn inwoners en
sportverenigingen.
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017
Historiek
Het college van burgemeester stelde op 19 maart 2019 Charlier Consult aan voor de opmaak van een
toewijzingsleidraad voor de ontwikkeling van een tennissite in het domein De Merel.
Motivatie
Door het bureau Charlier Consult werd een toewijzingsleidraad opgemaakt voor een domeinconcessie in het
domein van De Merel.
Deze procedure beoogt om een domeinconcessieovereenkomst te sluiten omtrent lot A binnen de zone B
van het RUP, met het oog op de revalorisatie, realisatie en exploitatie van tennisinfrastructuur (buitenvelden
en indoorvelden). De tennisinfrastructuur wordt uitgebouwd door de domeinconcessiehouder en staat ten
dienste van lokale tennisclubs.
Het betrokken lot A kent een oppervlakte van 12.113 m².
De inschrijvingen van de kandidaten kunnen tot 19 september 2019 ingediend worden.
Toelichting wordt gegeven door schepen C. Beyers.
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag , 13 juni 2019, vanaf 2:24:01 uur
tot 2:35:28 uur.
Door de beleidsadviseur zal nagevraagd worden of er voor de domeinconcessie een schattingsverslag nodig
is (cfr. omzendbrief van mevr. Homans van april 2019).
Het antwoord zal meegedeeld worden aan de leden van de raad.
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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, Annemie Van Dyck,
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, Christel
Covens), 4 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de toewijzingsleidraad voor een domeinconcessie in lot A voor de ontwikkeling van
tennisfuncties in het domein De Merel in Brecht goed.
Artikel 2
Afschrift wordt overgemaakt aan de dienst interne zaken voor het voeren van de procedure.

mens - bibliotheek
18.

Aanpassing dienstreglement - openingsuren bibliotheek Sint-Lenaarts

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdomein: 7 cultuur en vrije tijd
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd.
Actieplan: De gemeente creëert een eigen aanbod aanvullend op het aanbod van verenigingen en private
organisatoren.
Actie: De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften
en met het oog op een verhoging van de dienstverlening.
Juridisch kader
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 juni 1994 over de goedkeuring van het dienstreglement van de plaatselijke
openbare bibliotheek, laatst gewijzigd op 08/12/2016.
Motivatie
Aangezien de bibliotheek van Sint-Lenaarts binnenkort naar OC't Centrum verhuist, is dit het uitgelezen
moment om de openingsuren van de bibliotheek te bekijken.
Huidige openingsuren:
maandag dinsdag
woensdag 13u - 19u
donderdag vrijdag
15u - 19u
zaterdag 9u - 12 u
zondag
Aangezien vrijdagavond een rustig moment is, willen we graag de openingsuren op vrijdag inkrimpen en
extra openingsuren op maandag voorzien. Het totaal aantal openingsuren blijft wel gelijk.
Voorstel openingsuren:
maandag 15u - 17u
dinsdag
woensdag 13u - 19u
donderdag vrijdag
15u - 17u
zaterdag 9u - 12u
zondag
Deze wijziging kan ingaan vanaf maandag 17 juni 2019.
Schepen F. Van Looveren geeft een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:35:29 uur tot
2:37:35 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het dienstreglement goed.
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gemeentelijke basisschool
19.

Selectieleidraad DBFM Cluster Antwerpen Brecht - School

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdomein: 8 Leren en onderwijs
Beleidsdoelstellling: We willen kwalitatief onderwijs aanbieden voor elk kind.
Actieplan: De gemeente zorgt voor de veiligheid en het welzijn van leerlingen en personeel.
Actie: Infrastructuur onderhouden en aanpassen
Juridisch kader
Decreet van 25 november 2016 over de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via
projectspecifieke DBFM-overeenkomsten. (hierna het decreet)
Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2017, artikel 2,6°, a) juncto artikel 2, 7°, b) inzake de
aankoopcentrale.
Artikel 2, 36° en artikel 48 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 inzake de occasionele
gezamenlijke opdracht.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
Historiek
Gemeenteraadsbeslissing 14 februari 2019 - Clusterovereenkomst 'Antwerpen-Brecht' in het kader van de
alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten
Gemeenteraadsbeslissing 14 februari 2019 - Samenwerkingsprotocol AG Vespa - Stedelijk onderwijs
Antwerpen - Gemeente Brecht
Motivatie
In de clusterovereenkomst 'Antwerpen-Brecht' in het kader van de alternatieve financiering van
schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten zal Agion (Agentschap voor infrastructuur
in het onderwijs) overeenkomstig artikel 5 van het decreet optreden als aankoopcentrale in de zin van artikel
2, 6°, a) juncto artikel 2, 7° b) van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
De selectieleidraad wordt bijgevolg ter aktename voorgelegd aan de gemeenteraad.
Indien er nog beperkte wijzigingen worden doorgevoerd aan de selectieleidraad zullen deze ter aktename
voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen zodat de timing voor publicatie van de
selectieleidraad door Agion niet in het gedrang komt. In de maanden juli en augustus is er immers geen
gemeenteraad.
Door schepen L. Aerts wordt een gepaste toelichting gegeven.
Voorzitter L. Nicolaï vraagt om de titel van het agendapunt aan te passen : DBFM in plaats van BDFM.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:37:36 uur
tot 2:40:36 uur.
Besluit
Artikel 1
Akte wordt genomen van de selectieleidraad van de cluster 'Antwerpen-Brecht' in het kader van de
alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan AG Vespa.

intergemeentelijke samenwerking
20.

Pidpa - Algemene Vergadering op 21 juni 2019 - goedkeuring agenda

Juridisch kader
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017.
Gemeenteraadsbesluit van 14 maart 2019 - aanstelling T. Vandekeere.
Historiek
Brief van Pidpa van 26 april 2019 met agenda en bijlagen :
verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018
de jaarrekening over het boekjaar 2018
het verslag van de commissaris over 2018
het evaluatierapport 2013-2018 en het beleidsplan 2019-2024
het verslag betreffende de uitbreiding van het lidmaatschap in Synductis
het verslag betreffende de benoeming van een commissaris
model als raadsbeslissing
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-

een volmacht

Besluit van gemeenteraad d.d. 14 maart 2019 betreffende de aanduiding van :
- dhr./mevr. T. Vandekeere als afgevaardigde en
- dhr./mevr. Kris Kenis plaatsvervangend afgevaardigde
voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.
Raadslid K. Kenis zal de algemene vergadering van 21 juni 2019 bijwonen (zie e-mail in bijlage).
Motivatie
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op vrijdag 21 juni 2019 om 11.00 h organiseert Pidpa een algemene vergadering op het administratief
hoofdkantoor Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
De agenda van deze algemene vergadering is als volgt :
1.
Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2.
Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018.
3.
Verslag van de commissaris over het jaar 2018.
4.
Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.
5.
Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6.
Evaluatierapport 2013-2018 en beleidsplan 2019-2024.
7.
Synductis: uitbreiding lidmaatschap.
8.
Benoeming commissaris.
9.
Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het voorbije
jaar 2018. Daarnaast worden nog volgende punten behandeld: het evaluatierapport over de voorbije
legislatuur en daarmee samenhangend het beleidsplan voor de komende 6 jaar, de uitbreiding van het
lidmaatschap binnen Synductis en de benoeming van een commissaris voor de periode 2019-2022.
Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:40:37 uur
tot 2:41:34 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018, de jaarrekening over het boekjaar 2018 en het
verslag van de commissaris worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2018, wordt
goedgekeurd.
Artikel 3
Goedkeuring wordt gehecht aan het evaluatierapport 2013-2018 en het beleidsplan 2019-2024.
Artikel 4
Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van het lidmaatschap en de deelname tot Synductis.
Artikel 5
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag betreffende het voorstel inzake het mandaat en de benoeming
van de commissaris.
Artikel 6
Aan de vertegenwoordiger, K. Kenis, wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 21
juni 2019, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die
wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.
Artikel 7
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.
21.

IKA Algemene vergadering d.d. 17 juni 2019

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
Gemeenteraadsbesluit 14 maart 2019 - Aanstelling Sven Deckers - Afgevaardigde gemeente Brecht
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Historiek
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 30 april 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA die op 17 juni 2019 plaatsheeft in in Den Eyck,
Houtum 39 te 2460 Kasterlee.
Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 30 april 2019 overgemaakt.
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Motivatie
De agenda van de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019 bevat volgende agendapunten :
1. Evaluatierapport
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
3. Jaarrekening 2018
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
6. Statutaire benoemingen en mededelingen
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
De gemeenteraad neemt kennis van de balans, resultatenrekening en winstverdeling.
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:41:35 uur tot
2:42:06 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de
dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2019
Artikel 3
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering;
Artikel 4
Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met betrekking tot het
boekjaar 2018;
Artikel 5
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IKA van 17
juni 2019, burgemeester Sven Deckers, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten;
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk
samenwerkingsverband IKA, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex.
22.

Fluvius Antwerpen - Algemene Vergadering - 26 juni 2019 - Goedkeuring agenda

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017
Gemeenteraadsbesluit 14 maart 2019 - aanstelling C. Beyers.
Historiek
Het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Antwerpen.
Het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 april 2019 werd opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 26 juni 2019 plaatsheeft
in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439/445 te 2970 Schilde.
Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 26 april 2019 overgemaakt
werd.
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
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Motivatie
De Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen
d.d. 26 juni 2019 bevat volgende agendapunten:
1. Kennisneming verslagen van IMEA, Iveg en Integan van de raad van bestuur en van de
commissarissen over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van IMEA, Iveg en Integan afgesloten op 31 december 2018
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Kennisneming resultaat eerste kwartaal 2019 van IMEA, Iveg en Integan.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van IMEA met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van het adviescomité en de
commissaris van Iveg met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van Integan met betrekking
tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.
7. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2014.
8. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
9. Statutaire benoemingen.
10. Statutaire mededelingen.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:42:06
uur tot 2:42:29 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 26 juni 2019:
1. Kennisneming verslagen van IMEA, Iveg en Integan van de raad van bestuur en van de
commissarissen over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van IMEA, Iveg en Integan afgesloten op 31 december 2018
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Kennisneming resultaat eerste kwartaal 2019 van IMEA, Iveg en Integan.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van IMEA met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van het adviescomité en de
commissaris van Iveg met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van Integan met betrekking
tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.
7. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2014.
8. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
9. Statutaire benoemingen.
10. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, Charlotte Beyers, die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 26 juni
2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld
artikel 1 van onderhavige beslissing.
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 opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter
attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
23.

Igean Dienstverlening - Algemene Vergadering 28 juni 2019 - goedkeuring agenda

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Statuten van IGEAN dienstverlening.
Gemeenteraadsbeslissing van 14 maart 2019 - aanstelling afgevaardigde voor de algemene vergadering - T.
Vandekeere.
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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.
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN
dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd
bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.
Statutenwijziging
In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste
statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.
Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen:
- samenstelling raad van bestuur
- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.
De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1.01.2019.
Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN dienstverlening.
Het gaat hier o.m. om het volgende:
- het schrappen van het directiecomité
- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken
- de oprichting van adviescomités bij IGEAN dienstverlening mogelijk maken
- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen
- het vervangen van de leden van de verschillende organen
- …
Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te
brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en
actualiseringen gedaan.
In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven
bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan
de algemene vergadering van 28.06.2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:
1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing
2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging
3. Timing.
In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten
artikelsgewijs aangebracht.
Aandelenstructuur – actualisatie register
De statuten van IGEAN dienstverlening bepalen het volgende:
Art. 11: te plaatsen kapitaal
De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een
maximum van 62.500 euro.
Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast,
rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden
toegestaan voor het algemeen belang.
Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat
de toetreding voorafgaat.
Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering
opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.
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De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene
vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het
besluit.
De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers
toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.
Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de
aandelen noodzakelijk.
Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal
aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente
officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld
en dient te worden volstort door de betrokken gemeente.
Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd.
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register
met de aandelenstructuur.
Code goed bestuur
De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van
24.04.2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15.05.2019.
Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed
bestuur vaststelt.
Jaarverslag en jaarrekening
Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van
het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de
hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan
de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de
revisor.
Besluitvorming algemene vergadering
De raad van bestuur van 27.03.2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening
goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle
deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een
statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden
bezorgd.
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn,
Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u met volgende dagorde:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur.
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 16.05.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de
jaarvergadering van 28.06.2019 aan alle deelnemers bezorgd.
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:
1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15.05.2019
2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018
3. de code van goed bestuur
4. aandelenstructuur – geactualiseerd register.
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de
algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet 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 aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.
Motivatie
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.
Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemersgemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten.
Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27.03.2019.
Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24.04.2019 en 15.05.2019.
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van
de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15.05.2019.
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Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:42:30 uur
tot 2:42:50 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN
dienstverlening die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019
om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28.06.2019 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.
24.

Igean Milieu en Veiligheid - Algemene Vergadering 28 juni 2019 - goedkeuring agenda

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Statuten van IGEAN Milieu en Veiligheid.
Gemeenteraadsbeslissing van 14 maart 2019 - aanstelling afgevaardigde voor de algemene vergadering - T.
Vandekeere.
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.
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu &
veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het
Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.
Statutenwijziging
In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste
statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.
Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen:
- samenstelling raad van bestuur
- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.
De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1.01.2019.
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Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid.
Het gaat hier o.m. om het volgende:
- het schrappen van het directiecomité
- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken
- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen
- het vervangen van de leden van de verschillende organen
- …
Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te
brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en
actualiseringen gedaan.
In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven
bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt
aan de algemene vergadering van 28.06.2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:
1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing
2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging
3. Timing.
In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten
artikelsgewijs aangebracht.
Aandelenstructuur – actualisatie register
De statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepalen het volgende:
Art. 11: te plaatsen kapitaal
De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een
maximum van 62.500 euro.
Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast,
rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden
toegestaan voor het algemeen belang.
Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat
de toetreding voorafgaat.
Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering
opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.
De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene
vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het
besluit.
De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers
toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.
Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de
aandelen noodzakelijk.
Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal
aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente
officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld
en dient te worden volstort door de betrokken gemeente.
Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd.
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register
met de aandelenstructuur.
Code goed bestuur
De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van
24.04.2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15.05.2019.
Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed
bestuur vaststelt.
Jaarverslag en jaarrekening
Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop
van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan
de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan
de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de
revisor.
Benoemen leden adviescomités
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. Daarnaast is
er het adviescomité “milieu”, dat bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.
De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering.

27

Besluitvorming algemene vergadering
De raad van bestuur van 27.03.2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN milieu & veiligheid
goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle
deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een
statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden
bezorgd.
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn,
Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u met volgende dagorde:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur
8. Benoemen van de leden van de adviescomités.
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 16.05.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de
jaarvergadering van 28.06.2019 aan alle deelnemers bezorgd.
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:
1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15.05.2019
2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018
3. de code van goed bestuur
4. aandelenstructuur – geactualiseerd register.
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de
algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet 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 aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven
Motivatie
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.
Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemersgemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten.
Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27.03.2019.
Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24.04.2019 en 15.05.2019.
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van
de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15.05.2019.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:42:51
uur tot 2:43:25 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu &
veiligheid die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19
u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur
8. Benoemen van de leden van de adviescomités.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 28.06.2019 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.
25.

ILVW WEBB - Ondersteuning en begeleiding van het lokaal bestuur door Igean in het kader
van het besluit Vlaams regering lokaal woonbeleid

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Statuten van Igean.
Besluit van de Vlaamse regering van 16.11.2018 over het lokaal woonbeleid
Historiek
Het team wonen van IGEAN ondersteunt en begeleidt de gemeenten bij het uitvoeren van hun regisseursrol
op het vlak van wonen en bij het uitvoeren van de taken in het kader van de subsidieregeling.
De gemeente maakt deel uit van één van de Interlokale Verenigingen voor het Lokaal Woonbeleid IVLW
zoals opgericht door IGEAN:
- IVLW Midden: Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel
- IVLW Rivierenland: Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht
- IVLW Webb: Brasschaat, Brecht, Essen en Wuustwezel
- IVLW Zuidrand: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.
Alle deze projecten lopen ten einde op 31.12.2019.
Op 16.11.2018 werd het besluit van de Vlaamse regering inzake lokaal woonbeleid goedgekeurd. Dit nieuw
wettelijk kader bepaalt de opdrachten op vlak van wonen voor de lokale besturen vanaf 1.01.2020.
De opdrachten kaderen in 3 grote beleidsprioriteiten:
1. zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod,
2. bewaken van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving,
3. informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen.
In het BVR zijn verplichte en aanvullende opdrachten opgenomen.
Alle gemeenten dienen minimaal de verplichte activiteiten uit te voeren en 2 keer per jaar een lokaal
woonoverleg te organiseren.
Op de informatievergadering van 24.01.2019 met de schepenen bevoegd voor wonen, energie en klimaat
heeft IGEAN o.m. toelichting gegeven bij de huidige werking en bij het nieuwe besluit van de Vlaamse
regering BVR voor lokaal woonbeleid van 16.11.2018. De lokale ambtenaren hebben eenzelfde de
toelichting gekregen op 21.02.2019.
Op basis van het dossier, overgemaakt aan de betrokken gemeenten, is het college van burgemeester en
schepenen principieel akkoord gegaan met het verderzetten van de werking van de IVLW voor de periode
2020 – 2025, inclusief het uitvoeren van de verplichte activiteiten zoals vermeld in het BVR lokaal
woonbeleid van 16.11.2018 en voorbereiden van het subsidiedossier door IGEAN. Het ontwerp
subsidiedossier werd opgemaakt in overleg met de betrokken lokale besturen en uitgebreid toegelicht en
besproken op o.m. de stuurgroep en het lokaal woonoverleg.
Tijdens het verkennend overleg, op 7.05.2019, werd het ontwerp subsidiedossiers eveneens besproken met
Wonen-Vlaanderen.
Het subsidiedossier in functie van de verdere intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid dient nu
ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
IGEAN streeft naar een gebiedsdekkende werking, gekoppeld aan een maximalisering van de
subsidiemogelijkheden.
Daarom worden vanaf 2020 volgende Interlokale Verenigingen voor het Lokaal Woonbeleid IVLW’s
voorzien:
- IVLW Midden: Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel
- IVLW Rivierenland: Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht
- IVLW SKS: Schoten, Kalmthout en Stabroek
- IVLW Webb: Brasschaat, Brecht, Essen en Wuustwezel
- IVLW Zuidrand 1: Aartselaar, Edegem, Hove, Kontich en Lint
- IVLW Zuidrand 2: Boechout, Borsbeek en Mortsel.
De oprichting en organisatie van deze Interlokale Vereniging voor het Lokaal Woonbeleid is opgenomen in
de bijgevoegde statuten.
Overeenkomstig het BVR lokaal woonbeleid moet elke interlokale vereniging een halftijdse
projectcoördinator voorzien. De taken en opdrachten van deze coördinator zijn vermeld op het overzicht in
bijlage.
Op de bijgevoegde tabel wordt een overzicht gegeven van de verplichte activiteiten zoals vermeld in het
BVR lokaal woonbeleid van 16.11.2018, met o.m. een korte omschrijving van de activiteit en taakverdeling
tussen de gemeente (G) en het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS).
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In het ontwerp subsidiedossier wordt een overzicht gegeven van de aanvullende activiteiten evenals van de
eigen voorstellen. Elke activiteit wordt kort toegelicht met vermelding van de concrete taakverdeling.
Om tegemoet te komen aan de vraag van de lokale besturen aan IGEAN om maximaal in te zetten op
woningkwaliteit, zal IGEAN haar werking hierop afstemmen en voorziet zij de aanwerving van extra
woningcontroleurs. Deze woningcontroleurs zullen ingezet worden in alle lokale besturen.
Motivatie
Het BVR lokaal woonbeleid van 16 november 2018 voorziet subsidies voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden op vlak van wonen.
Voor de verplichte activiteiten kan er een basissubsidie bekomen worden, die berekend wordt aan de hand
van een aantal parameters waaronder het aantal huishoudens.
De aanvullende subsidie wordt berekend aan de hand van de effectief gerealiseerde aanvullende activiteiten
en eigen voorstellen die per IVLW uitgevoerd worden. Per aanvullende activiteit geldt een
subsidiepercentage van 5% van de basissubsidie en per eigen voorstel 3%, met dien verstande dat het
totaal subsidiepercentage nooit meer kan zijn dan 66,6% van de basissubsidie.
Een overzicht van de geraamde projectsubsidies is terug te vinden in de bijgevoegde begroting 2020.
De basissubsidie wordt door IGEAN gebruikt voor de financiering van volgende kosten:
- projectcoördinator (0,5 VTE per project)
- medewerkers van het team wonen, rekening houdend met 5 woningcontroleurs voor alle projecten
samen
- algemene werkingskosten.
De woningcontroleurs zullen in functie van het aantal huishoudens ingezet worden in alle lokale besturen
door het toekennen van een contingent aan woningcontroles aan elke deelnemende gemeente.
Als dit contingent de vraag of noodzaak overstijgt, zal in overleg met het betrokken lokaal bestuur nagegaan
worden welke alternatieve, aanverwante activiteiten kunnen opgenomen worden. Hierbij kan o.m. gedacht
worden aan het uitvoeren van controles in het kader van leegstand of verwaarlozing.
Als het contingent daarentegen ontoereikend is, zal in overleg met het betrokken lokaal bestuur nagegaan
worden op welke wijze en onder welke voorwaarden IGEAN hieraan tegemoet kan komen. Hierbij kan o.m.
gedacht worden aan het tegen vergoeding inzetten van bijkomende woningcontroleurs die eveneens deel
zullen uitmaken van het team wonen van IGEAN.
De aanvullende subsidies worden volledig ter beschikking gesteld van de betrokken gemeenten en kunnen
vrij besteed worden, bijvoorbeeld als (gedeeltelijke) vergoeding voor de loonkost van de gemeentelijke
huisvestingsambtenaar.
Voorafgaande documenten, bespreking en adviezen
 informatievergadering van 24.01.2019 met de schepenen bevoegd voor wonen, energie en klimaat
 informatievergadering van 21.02.2019 voor de betrokken ambtenaren
 dossier voor het college van burgemeester en schepenen, bestaande uit volgende documenten:
1. De Power Point presentatie van de bijeenkomst van 24.01.2019
2. Het verslag van de bijeenkomst van 24.01.2019
3. Een aparte toelichtingsnota bij de huidige en toekomstige werking van het team wonen, het team energie
en het team klimaat
4. Een ontwerp beslissing van het college van burgemeester en schepenen (word document).
 de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om principieel akkoord te gaan met
het verderzetten van de werking van de IVLW voor de periode 2020 -2025, en het uitvoeren van de
verplichte activiteiten, zoals vermeld in het BVR lokaal woonbeleid van 16.11.2018
 het ontwerp subsidiedossier zoals opgemaakt in overleg met de betrokken lokale besturen en
voorgelegd aan de stuurgroep wonen en aan het lokaal woonoverleg
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:43:26 uur
tot 2:46:02 uur.
Stemming:
Met 23 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Luc Torfs, Ben Van Riel,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den
Heuvel, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Christel Covens), 4 stemmen
tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de (verdere) deelname aan Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid,
IVLW WEBB, voor de periode 2020-2025.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met het uitvoeren van de verplichte activiteiten, zoals beschreven in art. 6, 7
en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16.11.2018:
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 zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden;
 werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
 informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen;
en de daarbij horende taakverdeling.
Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord met de organisatie van minstens 2 bijeenkomsten van het lokaal
woonoverleg per werkingsjaar.
Artikel 4
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanvullende activiteiten en eigen voorstellen, zoals beschreven in
art. 13, 14 en 15 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16.11.2018 en opgenomen in de ontwerp
subsidieaanvraag van IVLW WEBB en keurt het ontwerp subsidiedossier goed.
Artikel 5
De gemeenteraad keurt de statuten goed van de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid WEBB.
Artikel 6
De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerp begroting 2020 en keurt deze goed.
Artikel 7
Twee ondertekende exemplaren van gemeenteraadsbeslissing en van de statuten worden aan IGEAN
dienstverlening bezorgd.
26.

Igean - Omvorming en uitbreiding van de werking van het Energiehuis IGEAN tot EnergieK
huis met een EnergieK loket in het kader van het BVR energie en de klimaatwerking

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Statuten Igean
Besluit van de Vlaamse regering van 14.12.2018 inzake energie.
Historiek
Sinds 2012 verstrekt IGEAN energieleningen waarmee energiebesparende werken aan woningen kunnen
uitgevoerd worden. Intussen is de IGEAN Energielening opgenomen in het Energiehuis van IGEAN
dienstverlening, dat erkend is door het Vlaams Energie Agentschap VEA en door Febelfin als kredietgever.
De wederzijdse verbintenissen, die hierbij gelden, evenals de karakteristieken en modaliteiten volgens
dewelke deze leningen worden verstrekt, zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
tussen het Vlaamse gewest en het energiehuis van IGEAN dienstverlening.
Ook met de lokale besturen (gemeente en OCMW) die deel uitmaken van het samenwerkingsgebied van
IGEAN, met uitzondering van de stad Antwerpen, werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.
Gelet op het gewijzigd wettelijk kader is een aanpassing van deze samenwerkingsovereenkomsten
noodzakelijk.
Daarnaast begeleidt en ondersteunt het team klimaat de lokale besturen bij het uitvoeren van taken en
opdrachten inzake klimaat o.m. in het kader van de Burgemeestersconvenant.
Met het nieuwe besluit van de Vlaamse regering voor energie van 14.12.2018, verder BVR energie
genoemd, wordt vanaf 2019 het takenpakket van de Energiehuizen verruimd en gekoppeld aan
subsidiemogelijkheden.
Naast het verstrekken van de energielening gaat het om volgende verplichte taken:
1. een laagdrempelig energieloket aanbieden
2. instaan voor het aanbieden van gestructureerde basisinformatie inzake energie
3. particulieren begeleiden en ondersteunen bij allerlei vragen inzake energie
4. instaan voor de algemene coördinatie van uitvoerende lokale diensten.
Op basis hiervan en rekening houdend met het feit dat er heel wat overlapping bestaat tussen de
verschillende thema’s, heeft IGEAN beslist de werking van het Energiehuis om te vormen en uit te breiden
tot een EnergieK huis met een EnergieK loket.
Op de informatievergadering van 24.01.2019 met de schepenen bevoegd voor wonen, energie en klimaat
heeft IGEAN o.m. toelichting gegeven bij de huidige werking, bij het nieuwe BVR energie en bij het voorstel
tot aanpassing van de werking. De lokale ambtenaren hebben eenzelfde toelichting gekregen op
21.02.2019.
Op basis van het dossier, overgemaakt aan de betrokken gemeenten, is het college van burgemeester en
schepenen principieel akkoord gegaan met het omvormen en uitbreiden van de werking van het Energiehuis
tot EnergieK huis met een EnergieK loket en het voorbereiden van een subsidiedossier door IGEAN.
In een bijakte bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en het energiehuis van
IGEAN dienstverlening werd de erkenning als energiehuis bevestigd en werd de
samenwerkingsovereenkomst aangepast aan het nieuwe BVR energie.
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De wijze waarop het Energiek huis van IGEAN dienstverlening uitvoering zal geven aan het verruimde
takenpakket is opgenomen in een voorstel van addendum bij voormelde samenwerkingsovereenkomst. Dit
voorstel van addendum werd op 20.03.2019 aan VEA bezorgd en intussen goedgekeurd.
Dit dossier en de concrete werking van het EnergieK huis met het EnergieK loket wordt nu ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad evenals de daarbij horende samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN
dienstverlening en het lokale bestuur.
IGEAN streeft naar een gebiedsdekkende werking, gekoppeld aan een maximalisering van de
subsidiemogelijkheden.
Overeenkomstig het BVR energie worden deze subsidies tot uiterlijk 2027 voorzien voor het verstrekken van
de energieleningen en tot uiterlijk 2029 voor de andere taken.
In het voorstel van addendum wordt een overzicht gegeven van de verschillende activiteiten en de wijze
waarop hieraan uitvoering zal gegeven worden. Elke activiteit wordt kort toegelicht met vermelding van de
concrete taakverdeling. Daarnaast wordt er ingezet op het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van
concrete acties inzake klimaat en dit eveneens in overleg met de lokale besturen.
Motivatie
De kosten voor de werking van het EnergieK huis met een EnergieK loket worden als volgt geraamd:
1. personeel
De totale personeelskosten worden berekend op basis van volgende inzet van personeel:
- projectcoördinator / expert 2,5 VTE
- medewerker senior
1,2 VTE
- medewerker junior
1,0 VTE
en bedragen 327.581 euro.
2. werkingskosten
Voor de werkingskosten wordt uitgegaan van een forfaitair bedrag van 20.000 euro.
Deze werkingskosten zijn bedoeld om kleinere algemene uitgaven die niet specifiek gericht zijn op
dienstverlening aan één of meerdere gemeenten (vb. opmaak van algemene banners, aanpassen van
website …) te financieren.
Voor het dekken van voormelde kosten zal de werking van het Energiek Huis met het EnergieK loket in de
eerste plaats gebruik maken van de subsidiemogelijkheden die voorzien zijn voor Energiehuizen in het BVR
energie.
Deze subsidies worden bepaald rekening houdend met de in het besluit voorziene parameters en bedragen
maximaal 192.000 euro voor alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN, uitgezonderd de
stad Antwerpen.
Uitgaande van voormelde geraamde kosten en subsidies
Totale kost:
347.581 euro
Totale subsidie:
192.000 euro
blijft er een saldo van 155.581 euro
Dit saldo wordt verdeeld over alle deelnemende gemeente en wel als volgt:
- 60% wordt in gelijke mate verdeeld,
omdat het EnergieK huis met het EnergieK loket voor alle gemeenten in grote mate eenzelfde takenpakket
moet uitvoeren dat onafhankelijk is van de grootte van de gemeente
- 40% wordt verdeeld in functie van het aantal huishoudens
omdat een beperkt deel van de taken van het EnergieK huis met het EnergieK loket wel afhankelijk zijn van
het aantal huishoudens in de gemeente.
In een afzonderlijke tabel wordt het geraamde bedrag per gemeente vermeld, uitgaande van een deelname
van alle gemeenten met uitzondering van de stad Antwerpen.
Enkel de werkelijke kosten zullen worden aangerekend en dit in functie van het effectief aantal deelnemende
gemeenten.
Andere kosten voor het uitvoeren van concrete acties in bepaalde gemeenten zullen apart verrekend worden
met de betrokken gemeenten (bv. drukken en verdelen van de EnergieKe krant).
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:46:03 uur
tot 2:46:50 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de omvorming en uitbreiding van de werking van het Energiehuis tot
EnergieK huis met een EnergieK loket, en dit tot uiterlijk 2027 voor het verstrekken van de energieleningen
en tot uiterlijk 2029 voor de andere taken.
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Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van addendum zoals overgemaakt aan VEA en intussen
goedgekeurd en de daarin opgenomen activiteiten en de wijze waarop uitvoering zal gegeven worden aan
het BVR energie.
Artikel 3
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN dienstverlening en de deelnemende
lokale besturen goed.
Artikel 4
De gemeenteraad neemt kennis van de kostenraming en de verdeling van het saldo over alle deelnemende
gemeenten en keurt deze goed.
Artikel 5
Twee ondertekende exemplaren van gemeenteraadsbeslissing en van de samenwerkings-overeenkomst
worden aan IGEAN dienstverlening bezorgd.
27.

Stopzetting deelname Selab

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Ilse Van Den Heuvel,
Gemeenteraadslid
Beleids- en beheerscyclus
Raadslid I. Van Den Heuvel verlaat de zitting.
Juridisch kader
Lokaal decreet bestuur d.d. 22.12.2017 - artikel 41
Historiek
Tijdens de zitting van de OCMW-raad d.d. 21.2.2017 werd goedkeuring gegeven om als OCMW Brecht toe
te treden tot de projectvereniging Selab.
Tijdens de zitting van de gemeenteraad d.d. 12.10.2017 werd goedkeuring gegeven om de organisatie van
wijkwerk toe te wijzen aan Selab.
Motivatie
De projectvereniging Selab werd opgericht voor de duur van 1/1/2015 tot 31/12/2019. Tijdens deze periode
is uittreden niet mogelijk.
Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in de Noordrand van Antwerpen
(Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel). Selab staat voor
sociaal economisch labo en zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken.
Gezien de einddatum van het project nadert, werd de dienstverlening van Selab intern grondig geëvalueerd
door de medewerkers van sociale dienst van OCMW Brecht. De conclusie van deze oefening is dat we de
regie sociale economie opnieuw in eigen handen willen nemen. Bijgevolg wordt voorgesteld de deelname
aan de projectvereniging Selab stop te zetten en dus niet te verlengen bij afloop van de overeenkomst.
Volgens de statuten dient de gemeenteraad hierover te beslissen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van
de duur van de projectvereniging.
Selab is voor Brecht organisator van wijkwerk. Met betrekking tot de organisatie van wijkwerken heeft een
lokaal bestuur eveneens de mogelijkheid de organisatie van wijkwerk over te laten aan VDAB. Volgens de
afgesloten overeenkomst betreffende wijkwerk met Selab kunnen de contracterende partijen jaarlijks
uittreden op voorwaarde dat de opzeggende partij deze intentie ten laatste 6 maanden voor het verstrijken
van het kalenderjaar schriftelijk bij aangetekend schrijven kenbaar maakt. Deze schriftelijke opzeg dient
gericht te worden aan de voorzitter van Selab, met kopie aan de deelnemende lokale besturen.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:46:51 uur
tot 2:48:06 uur.
Stemming:
Met 25 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, Joziena Slegers,
Annemie Van Dyck, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie
Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Christel Covens), 1 onthouding (Gert Paulussen)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om de deelname van Brecht aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Selab niet te verlengen bij afloop van het project, zijnde 31.12.2019.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord om de samenwerkingsovereenkomst met Selab betreffende de organisatie
van wijkwerk op te zeggen. De opzegtermijn gaat in van 1.7.2019 om te eindigen op 31.12.2019.
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Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt per aangetekend schrijven overgemaakt aan het bestuur van Selab
en de overige deelnemende besturen.

erediensten
28.

Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Budgetwijziging 2019

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Ilse Van Den Heuvel,
Gemeenteraadslid
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.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Historiek
Tijdens de gemeenteraad van 11 oktober 2018 werd door de gemeenteraad akte genomen van het budget
2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
Advies
De kerkraad keurde op 17 april 2019 de budgetwijziging goed.
Motivatie
De budgetwijziging past binnen het budget van de gemeente.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:48:07 uur
tot 2:48:37 uur
Besluit
Artikel 1
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

aanvullende agenda
29.

Voorstel : Live-stream opname gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - J.
Slegers

Beleids- en beheerscyclus
Raadslid I. Van Den Heuvel vervoegt opnieuw de zitting.
Raadsleden N. Schoonbaert, K. Van Looy, A. Van Dyck verlaten de zitting.
Motivatie
Het verslag van onze raden wordt sinds enige tijd deels schriftelijk opgemaakt en auditief opgenomen.
In het verleden werd het verslag veel ruimer schriftelijk vastgelegd en konden we hierin ook
de tussenkomsten vernemen van ieder raadslid. Meestal beperkt maar er was toch een vermelding van
de vraag of het antwoord.
Vandaag wordt dit verder niet vermeld in het schriftelijk verslag en kunnen we enkel via de geluidsopname
vernemen wat er gezegd werd. Maar dan dien je wel te beschikken over een PC en
ook over een goed gehoor.
De kwaliteit van de geluidsopname laat zeker te wensen over, rommelig, onduidelijk…
Inwoners die geen PC hebben kunnen dus geen compleet verslag lezen.
Hebben ze deze wel, dan kunnen ze uren luisteren zonder visueel beeld van de gemeenteraad.
Wordt het stilaan toch niet eens tijd dat we hierin actie ondernemen?
Deze vorm van verslaggeving is echt geen goede zaak. Participatie roepen we met zijn allen in
de verkiezingstijd en zodra de verkiezingen voorbij zijn blijkt het voor sommigen niet meer zo belangrijk
te zijn.
Vandaag zijn er toch zeker andere moderne opties om hierin te verbeteren!
Daarom doet OPrecht Brecht hierin een voorstel aan deze raad:
Het bestuur neemt contact op met gespecialiseerde bedrijven omtrent het verwezenlijken van een LIVE
Stream opname van de GR en de RVMW.
Er worden offertes opgevraagd en er wordt een keuze gemaakt voor een degelijke opname van de raden.
De opnames dienen altijd openbaar te worden gemaakt via de website van onze gemeente Brecht
Hopende dat alle partijen die participatie van de inwoners genegen zijn dit voorstel kunnen ondersteunen.
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Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 2:48:38 uur tot
3:05:23 uur.
Raadsleden N. Schoonbaert, K. Van Looy en A. Van Dyck vervoegen opnieuw de zitting.
Besluit
Het voorstel wordt zonder voorwerp verklaard en dus wordt er niet over gestemd.
Momenteel wordt er reeds onderzoek gedaan en er worden al offertes opgevraagd.
30.

Voorstel : Vragen en voorstel over de toekomst van domein De Merel - L. Torfs

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Eline Peeters, Tweede schepen
Hans Verbeeck, Gemeenteraadslid
Beleids- en beheerscyclus
Schepen E. Peeters en raadslid H. Verbeeck verlaten de zitting.
Motivatie
De gemeente Brecht is sinds 2009 eigenaar van een deel van domein De Merel.
En wat is er in die 10 jaar gebeurd: er werd een heel dure parking aangelegd, voorzien van verlichting en
fietsenstallingen; er werden wat bomen gekapt en er werden wat bomen aangeplant; de mestbunker werd
omgetoverd tot een vleermuizenverblijfplaats; er werd een cyclocrossparcours aangelegd; het clubhuis van
de tennisclub, het Merelhuisje, werd zo goed als gestript, om het daarna weer in zijn oude glorie te
herstellen;…
Ondertussen, nu een jaar geleden, heeft het Kempens Landschap in samenwerking met de gemeente
Brecht de landbouwgronden aangekocht, en het Agentschap Natuur en Bos het bosgebied dat overbleef.
Er zou een beheergroep opgericht worden om een visie over het gebied uit te werken. 1° vraag: werd of
wordt deze beheergroep opgericht en uit welke leden bestaat of zal deze bestaan ?
Er waren of er zijn nog steeds plannen om een onthaalpoort voor het domein De Merel te ontwikkelen,
alsook een hoogstamboomgaard. 2° vraag: hoever staat het met deze plannen ?
Rechts van de Schippersdreef, komende van de Schotensteenweg, ligt er een weide die eigenlijk al lang bos
had moeten zijn. 3° vraag: wanneer wordt dit aangeplant ?
Het Kempens Landschap verwierf naar aanleiding van de projectaanvraag “Welkom in de Merel” een
subsidie van 65.000€. 4° vraag: wat is er al met die subsidie gebeurd ?
En verder wilde ik het hebben over de visies van de meerderheidspartijen. Deze waren voor de
verkiezingen zowat gelijklopend:
NVA wenste de tennisclub te behouden en deze uit te breiden met een overdekte tennishal; verder nog een
bijkomende multifunctionele sporthal, een horecazaak, een speeltuin en een zwembad.
CD&V-CDB stelde voor de verkiezingen dat de gemeente zelf investeringen moet doen op het domein met
o.a. een omni-sporthal, een maxi-outdoor-speelterrein, een horecagelegenheid en een voet- en fietsbrug.
5° vraag: wat ligt er al concreet op tafel ?
Maar misschien zou het wel interessant kunnen zijn om, na meer dan 7 jaar, opnieuw de bevolking te
raadplegen. Op 7 jaar tijd is er al heel wat te doen geweest rond De Merel: de aanleg van een uitgestrekte
parking, plannen voor een megalomane binnen- en buitenspeeltuin, plannen voor de uitbouw van een
tenniscentrum, plannen voor een fiets- en wandelbrug over het kanaal Dessel-Schoten,… Op 7 jaar tijd zijn
de meningen en visies van heel wat mensen veranderd. Tijd om de burgers nog eens aan het woord te
laten. Iedere partij vond het voor de verkiezingen toch belangrijk om de burgers meer inspraak te geven over
wat er met hun belastinggeld gaat gebeuren. Tenslotte heeft iedere burger toch mee betaald aan de
aankoop van De Merel. En tot hiertoe heeft deze investering nog maar weinig op financieel, sportief of
recreatief vlak opgebracht.
Mijn voorstel is dan ook om opnieuw de bevolking te raadplegen over de verschillende bestemmingen die De
Merel zou kunnen krijgen, vooral dan over het gebied dat behoort tot het RUP De Merel. Uiteraard reken ik
bij de raadpleging of bevraging over het nodige professionalisme en objectiviteit.
Tot zover mijn vragen en voorstel.
Concreet voorstel als besluit : Het gemeentebestuur organiseert een tweede bevraging onder de bevolking
rond voorstellen, meningen en visies over de invulling van De Merel.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 3:05:24 uur
tot 3:21:07 uur.
Schepen E. Peeters en raadslid H. Verbeeck vervoegen opnieuw de zitting.
Besluit
Het voorstel wordt goedgekeurd door de schepen C. Beyers. Er zal een studiebureel aangesteld worden
voor de opmaak van een masterplan voor het domein De Merel. Het voorstel voor bevraging en participatie
van de burger zal mee opgenomen worden.
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31.

Interpellatie : Gesprekken met de NMBS - J. Slegers

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Daan De Veuster, Kris Janssens,
Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Beleids- en beheerscyclus
Schepenen L. Aerts, D. De Veuster en K. Janssens verlaten de zitting.
Motivatie
Via de pers vernamen wij dat er gesprekken zijn geweest tussen ons bestuur en de NMBS betreffende het
weghalen van de onderstationchef in Brecht. Ook werd er blijkbaar gesproken over de eventuele uitbreiding
van de parking ?
Graag zouden wij meer informatie verkrijgen over dit gesprek. Over de voorstellen die hierover gedaan zijn
vanuit ons bestuur alsook over de uitbreiding van de parking.
Wat is nu de stand van zaken?
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 3:22:08 uur
tot 3:30:20 uur.
Schepenen L. Aerts, D. De Veuster en K. Janssens vervoegen opnieuw de zitting.
32.

Interpellatie : Stand van zaken aangaande de (ver)bouw van een nieuw gemeentehuis - J.
Slegers

Motivatie
De bouw van een nieuw gemeentehuis is een project wat al enige tijd geleden is opgestart.
De nodige voorbereidingen zijn getroffen door middel van de verhuizing van de diensten en deze zijn nu
ook operationeel op hun plek. Deze voorbereidingen hebben ook al veel energie en inspanningen van onze
personeelsdiensten gevraagd met vanzelfsprekend de daarbij behorende (personeels)kosten.
Verder is het stil….Wij vernemen geen verdere acties meer omtrent de planning van de (ver)bouw van een
nieuw gemeentehuis alsook de voorstellen die gedaan worden aangaande het plan van het project.
Daarom vragen wij ons af wat er nu te gebeuren staat met de bouw van het nieuwe gemeentehuis?
Is er een planning, en zo ja, zijn er al enkele plannen of conceptnota’s die wij als
gemeenteraadsleden kunnen bekijken en beoordelen?
Krijgen de gemeenteraadsleden hierover ook een informatievergadering? Het zou toch een goede vorm van
openheid in bestuur zijn als we hierover tijdens een extra informatievergadering zouden worden
geïnformeerd.
Het nieuwe beleidsplan laat nog steeds op zich wachten en ondertussen zijn we al een half jaar verder.
Wordt het niet eens tijd om nieuwe bakens uit te zetten en onze inwoners in te lichten over de uitvoering van
uw verkiezingsprogramma’s?
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 3:30:21 uur
tot 3:39:29 uur.
33.

Interpellatie: Samenstelling van de beheersorganen/adviesraden - gemeente Brecht - J.
Slegers - I. Van Den Heuvel, L. Anthonissen - L. Torfs

Motivatie
Groot was onze verwondering toen wij een uitnodiging ontvingen van onze voorzitter over de samenstelling
van de beheersorganen binnen onze gemeente. De toelichting omtrent dit voorstel, om de politieke fracties
uit deze beheersorganen te halen, werd ons maandag 27 mei bezorgd.
Na een bijeenkomst op maandag 3 juni met de fractieleiders, samen met gemeenteraadsvoorzitter Leo
Nicolai en burgemeester Sven Deckers, werd duidelijk dat men de politiek alvast uit 3 beheersorganen wil
verwijderen. De reden hiervan werd ons niet echt verduidelijkt.
Na een discussie over het voorstel werd door de oppositie een compromis voorgesteld namelijk: dat er
vanuit elke politieke partij 1 afgevaardigde aanwezig mocht zijn in een beheersorgaan. Uiteindelijk ging
iedereen hiermee akkoord en werd de vergadering afgerond.
Woensdagavond 5 juni ontvingen wij echter van de voorzitter van de gemeenteraad het bericht dat men het
compromis heeft besproken in het college en dat hier niet mee akkoord kon worden gegaan.
Ik lees voor alle duidelijkheid de mail even voor:
“Maandag ll. hebben we uitvoerig gesproken over de al dan niet aanwezigheid van afgevaardigden vanwege
de politieke partijen in de 3 beheersorganen.
In het originele voorstel werd voorzien dat er totaal geen politieke vertegenwoordiging meer zou voorzien
worden.
In het debat dat maandag gevoerd werd, werd uiteindelijk een compromis naar voor geschoven om nog
maximaal 1 vertegenwoordiger per politieke partij toe te laten, met stemrecht. Niet iedereen was hier
dolenthousiast over, maar het was zoals gezegd een compromis.
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Dit compromis kon niet de steun verkrijgen van het CBS van afgelopen dinsdag. Het CBS heeft aldus beslist
om deze kwestie door te schuiven naar de herziening ten gronde van de diverse beheers- en adviesorganen
in het najaar, zoals maandag ook reeds in het vooruitzicht gesteld werd.
Dientengevolge zijn de 3 agendapunten van de oorspronkelijk voorziene agenda van de gemeenteraad
afgevoerd geworden, zoals u ondertussen wellicht al had kunnen vaststellen.”
Hierbij fronsten wij toch even onze wenkbrauwen en hebben wij de volgende vragen vanuit onze fracties aan
dit gemeentebestuur:
1) Wat is volgens u het doel van een beheersorgaan of adviesraad ?
2) Wat is er volgens u mis met de vertegenwoordiging van 1 persoon van elke politieke fractie?
3) Wat zijn dan de bezwaren van het CBS om het bereikte compromis te negeren?
4) Aanvankelijk was het de bedoeling dat de fractieleiders op regelmatige basis zouden samenkomen om
één en ander informeel te overleggen. Als we onze mening geven en uiteindelijk tot een compromis komen,
lijkt ons zo’n overleg zinvol. Maar als het college dan achteraf botweg het compromis verwerpt, komt het bij
ons over of het bestuur wil zich van zijn goede kant laten zien en iedereen inspraak geven, maar achteraf
doen we toch ons goesting. M.a.w. de oppositie monddood maken. Hoe serieus moeten wij zo’n
fractieleidersvergadering dan nog nemen. Onze vraag is dan ook: hoe ziet het bestuur de toekomst van een
fractieleidersvergadering en wat wil het bestuur met dit overleg eigenlijk bereiken ?
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 3:39:30 uur
tot 3:55:44 uur.
Er wordt gevraagd of er een kalender met data van de bijeenkomsten van de verschillende adviesraden kan
bekendgemaakt worden.
Tevens wordt ook gevraagd om de verslagen van de adviesraden sneller op de website te zetten.
34.

Vraag - Stand van zaken afsluiten Sas 6 - I. Van Den Heuvel

Motivatie
Vraag - Stand van zaken afsluiten Sas 6
Vorige gemeenteraad vernamen we dat de gemeente Brecht samen met de gemeente Schoten een
oplossing zou uitwerken voor het plots afsluiten van Sas 6.
 Wat is de stand van zaken momenteel?
 Hoever staan de onderhandelingen met De Vlaamse Waterweg?
 Wanneer kunnen we een oplossing verwachten?
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 3:55:45 uur
tot 3:58:40 uur.

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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