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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Besluit burgemeester d.d. 31 maart 2020 - Bekrachtiging 

Juridisch kader 
Artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet. 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
Federale fase in verband met maatregelen omtrent CORONA. 

Motivatie 
Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, roept de burgemeester op om de RVMW-raad en de 
gemeenteraad zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden via een videocall. 
De raadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om via videoconferentie deel te nemen, kunnen fysiek 
deelnemen aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. De afstandsregels moeten 
hierbij gerespecteerd worden. 
Het publiek kan deelnemen aan de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in 
de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. De videoconferentie zal getoond 
worden op scherm. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door burgemeester S. Deckers. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De burgemeester beslist om de gemeenteraad digitaal te houden omwille van de Coronacrisis. Dit zal 
aanhouden zo lang de federale fase afgekondigd blijft in het kader van de crisis COVID-19. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de gemeenteraadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal 
deel te nemen. Zij kunnen fysiek deelnemen mits zij de nodige aandacht schenken aan de afstandsregels. 
Het publiek kan deelnemen in de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. 
Artikel 2 
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 31 maart 2020. 
Artikel 3 
Dit bericht zal op gepaste wijze bekendgemaakt worden. 

2. Verslag voorgaande zitting 12 maart 2020 

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. 12 maart 2020 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. 

Zitting van de Gemeenteraad  donderdag 9 april 2020 
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Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, 
Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 5 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Natalie 
Schoonbaert, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 12 maart 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - infrastructuur 

3. Bouw nieuw technisch centrum - Plannen, raming en beschrijvende nota's - Aktename 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
Actieplan: AP000006 - Brecht focust op een hedendaags patrimonium. 
Actie: A000014 - We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle. 
Beleidsveld: BV011902 - Technische dienst - gebouwen en projecten. 
ARK: 2210000  
Omschrijving: Nieuwe infrastructuur voor technische diensten. 

Juridisch kader 
Artikel 41 Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 april 2018 - Lastgevingsovereenkomst Igean - Gemeente Brecht - 
Herlocalisatie Technische dienst Bedrijventerrein Klein Veerle 

Historiek 
In het kader van de bouw van een nieuw technisch centrum voor de dienst infrastructuur van de gemeente 
Brecht worden er regelmatig coördinatievergaderingen georganiseerd. 
Zo werden in onderling overleg de plannen opgemaakt en keuze type HVAC-systeem bepaald.  

Motivatie 
Het volledige dossier met de bouwplannen, kostenraming en beschrijvende nota's architectuur en technieken 
wordt ter aktename voorgelegd aan de gemeenteraad waarna de vergunningsaanvraag wordt ingediend. Het 
ramingsbedrag van dit dossier bedraagt 4.653.019,57 euro, exclusief btw. 
Schepen D. De Veuster geeft een gepaste toelichting. 
De aktename is een gevolg van de beslissing van deze raad van 12 april 2018 die een lastgevings- 
overeenkomst tussen de gemeente en Igean goedkeurde voor dit alles. 
Het dossier kwam al aan bod tijdens de infovergadering in het najaar en er werden ook impressies getoond 
tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. 
Het terrein in de Theo Coertjenslaan nr. 4  heeft een oppervlakte van 14 350 vierkante meter en hierop 
vinden we 2 balkvormige gebouwen die opgetrokken worden langsheen beide straatzijden. Hiertussen 
vinden we een toegangsweg die de gebouwen ontsluit en leidt naar de ruimte voor het binnenplein. Die 
ruimte ligt grotendeels ingesloten tussen de gebouwen en grenst achteraan aan het domein van De Vlaamse 
Waterweg. Hier vinden we ondermeer de tankplaats, openlucht stockage, containers, afspuitplaats en 
sleufsilo’s, met daaronder een bufferruimte voor 130 000 liter hemelwater bestemd voor hergebruik. 
Het kantoorgebouw georiënteerd naar de hoek van de straat heeft een gelijkvloerse oppervlakte van 
ongeveer 400 vierkante meter. Daarachter komen dan de werkplaatsen goed voor een footprint van 630 
vierkante meter. 
Vervolgens komen we dan bij de geïsoleerde magazijnen met sectionaalpoorten langs de binnenzijde. Voor 
de zogenaamde uitleenkluis is hier wel een sectionaalpoort langs de buitenzijde voorzien. De 
vloeroppervlakte van deze sectie bedraagt 850 vierkante meter. 
Aan de andere zijde van het binnenplein vinden we dan de zogenaamde koude loods met een grond 
oppervlakte van 2 300 vierkante meter. Het gebouw is deels open langs de binnenzijde  en voorzien van 
sectionaalpoorten langs de straatzijde. De afwatering gebeurt hier gedeeltelijk naar een wadi vooraan het 
gebouw en deels naar de regenwateropvang. 
Ik denk dat er veel aandacht is gegaan naar een logische schikking van de gebouwen, die met bij 
benadering 4 200 vierkante meter footprint compact zijn. Ook bundelen we de plaatsen die verwarmd 
moeten worden. Tevens kreeg de circulatie tussen de gebouwen de nodige aandacht. 
Qua uitzicht wordt het kantoor afgewerkt met volkern en houtschrijnwerk. Voor de werkplaatsen wordt er dan 
weer gebruikgemaakt van prefab betonplaten, al dan niet met een bekistingspatroon. In de voorgevel van de 
koude loods vinden we een opvallende lichtstraat in polycarbonaat. 
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Ook hebben we veel aandacht besteed aan de gebruikte technieken. Voor de te verwarmen bouwdelen van 
het nieuw technisch wordt een hybridesysteem met lucht/water warmtepompen en condenserende gasketel 
gebruikt. 
De warmte wordt quasi uitsluitend door de warmtepomp aangeleverd tot een luchttemperatuur buiten van ca. 
7°C en quasi uitsluitend door de condenserende gasketels als de luchttemperatuur buiten onder 5°C zakt. 
Wat betreft de elektriciteit kan ik meedelen dat de huidige zonnepanelen installatie mee wordt verhuisd. Dit 
gaat over een 500–tal panelen. Die produceerden +/- 125 000 kWh vorig jaar. De gemeente heeft hiervan  
29 435 kWh gebruikt. De panelen kunnen echter niet meegerekend worden voor het E-peil omdat die niet 
nieuw zijn/reeds elders werden geïnstalleerd. Niettegenstaande de zonnepanelen niet meegerekend kunnen 
worden, komen we uit op een gunstig E-peil van 49. 
De kostprijs van het gebouw wordt geraamd op ongeveer 4 653 000 euro exclusief btw, dus 5 630 000 euro 
inclusief btw. In de kostentabel wordt vermeld dat er nog een bedrag van bij benadering 41 000 euro is 
voorzien voor intresten op de lening. Igean financiert voor en de gemeente betaalt dan terug. 
De duur van de werkzaamheden wordt op 18 maanden geraamd en volgens de huidige planning zouden we 
dan kunnen verhuizen medio 2023. 
Dat is ruim op tijd voor de bouw van de nieuwe school, die rond 2028 in gebruik zal worden genomen. 
Anderzijds hebben we zo de nodige tijd om de site in te richten met wegeninfrastructuur, groen en een 
woonontwikkeling. 
Raadslid J. Slegers wil namens de partij OPrecht Brecht bij deze aktename toch enkele opmerkingen 
meegeven. 
Het spreekt voor zich dat de bouw van een nieuw technisch centrum zich opdringt. 
Wij betwisten daarom ook niet de noodzaak van dit project. 
Waar wij echter wel bezorgd om zijn is het financieel plaatje dat hierbij wordt weergegeven. 
Het totaalbedrag van de raming staat op ruim 5 600 000 euro, btw inbegrepen. 
Hierbij zijn dan nog niet inbegrepen: de eerste uitrusting (zoutsilo, rekken), losse bemeubeling, 
groenaanplantingen, aansluitingen – nutsvoorzieningen 
Hoogstwaarschijnlijk komt deze raming dan ook nog hoger uit dan hier voorgesteld.  
Natuurlijk moet een groeiende gemeente investeren en ingaan op de noden van zijn burgers. Daarbij is een 
optimale dienstverlening heel belangrijk. 
Maar vandaag zien wij door de komst van het Coronavirus plots toch een gigantische ommekeer in onze 
economie, welke ook onze lokale economie zeker niet zal ontzien. 
Bedrijven zien een onvoorspelbare donkere wolk opkomen en weten niet wat dit ons brengt. En net als de 
bedrijven, die nu zeer voorzichtig zullen omgaan met hun buffers op financieel gebied, moeten wij als 
gemeente ook berekenen wat wij op lange termijn kunnen dragen en welke financiële risico’s wij hierbij nog 
moeten incalculeren. 
Wij zullen bovendien een aantal andere bijkomende zorgen moeten dragen die het gevolg zijn van het 
coronavirus. Gemeentelijke ondersteuning van onze bedrijven, zorgondersteuning aan hen die het nu zo 
hard nodig zullen hebben, mensen die mogelijks hun baan verliezen met alle gevolgen vandien… Maar 
bovenal ook onze woonzorgcentra, deze zijn voor OPrecht Brecht de allergrootste prioriteit die wij ons 
vandaag moeten stellen, zoals wij al meerdere keren hebben aangegeven. Komen deze andere 
investeringsprojecten niet in het gedrang door deze uitgaven? 
Dit dwingt ons bij de aktename van dit project dan ook tot de vraagstelling of het op dit moment financieel 
verantwoord is dat we deze uitgave op deze manier gaan doen. Kunnen we eventueel ergens snoeien in de 
uitgaven? Zijn er andere goedkopere oplossingen waarbij we de prijs kunnen drukken? Is de startdatum die 
we inplannen voor dit project nog wel verantwoord? 
Het lijkt onze partij OPrecht Brecht dan ook verstandig om zich hier spoedig over te buigen. Men kan nu niet 
met zekerheid zeggen dat onze gemeentelijke inkomsten zullen zijn, zoals ze zijn voorgesteld op basis van 
onze meerjarenplannig. Ook onze lokale bedrijven zullen minder winsten maken en hiermee gaat de 
schakelketting van start, dit impliceert direct ook mindere inkomsten voor onze gemeente. En blijft het 
gemeentefonds zich houden aan de voorgestelde ontvangsten voor onze gemeente, nu we ook landelijk een 
nog grotere financiële put hebben? 
Voor alle duidelijkheid, dit is geen afkeuring voor dit project, maar wel een bezorgdheid die wij graag willen 
overdragen aan het bestuur. Wij verzoeken daarom om dit grondig te bekijken en te overwegen welke 
mogelijkheden er eventueel kunnen zijn om de financiën binnen onze gemeente op lange termijn zeker te 
kunnen stellen. 
Schepen D. De Veuster repliceert : uw vragen hebben slechts gedeeltelijk te maken met de bouw van het 
technisch centrum. In de werkgroep werd goed nagekeken waar er bespaard kon worden. Verder besparen 
is niet wenselijk, omdat we anders het gebouw terug moeten aanpassen. De middelen zijn aanwezig bij 
Igean en de middelen zijn voorzien in ons MJP. De timing zou in het gedrang kunnen komen omdat een 
omgevingsvergunningsprocedure nu langer zou kunnen duren. We proberen de timing zo veel als mogelijk 
na te komen. 
Raadslid J. Slegers : Mijn vraag die betrekking heeft op de andere investeringsprojecten uit het MJP is nog 
niet beantwoord. Komen deze niet in het gedrang? 
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Schepen D. De Veuster antwoordt dat de andere investeringsprojecten niet in het gedrang komen. Nu is er 
nog geen enkele aanwijzing. Wij willen als gemeente de economie niet laten stilvallen. 
Raadslid P. Van Assche zegt dat hij 2 vragen heeft. Het zijn detailvragen. Zou het mogelijk zijn om 
letterwoorden in documenten voluit te schrijven? Waarom gebruiken wij voor de bekabeling categorie 6A 
UTP in plaats van categorie 7 of 8 UTP? 
Schepen D. De Veuster zegt dat hij bij momenten dezelfde ergernis deelt wat de afkortingen betreft. Het is 
een aandachtspunt. Wij werken momenteel verder aan het lastenboek, aan het dossier voor de 
omgevingsvergunning. Een aantal zaken dienen nog up to date gezet te worden waaronder de ICT. Ik neem 
uw opmerking mee. 
Raadslid L. Torfs zegt dat “Groen Brecht het bedrag van 5.630.153 euro inclusief ook aan de hoge kant vindt 
en al zeker in deze tijden. 
Hij heeft hierbij nog 3 vragen: 
1. Ik las dat er een tankplaats zal voorzien worden. Is er al beslist aan welke brandstof de voorkeur wordt 
gegeven en wordt overwogen om dit zelf te organiseren of op verplaatsing te gaan tanken. 
2. Kan u nog eens herhalen op welke termijn u de realisatie ziet ? 
3. Hoe zit het met de plannen voor de nieuwbouw voor de school op de huidige locatie van de technische 
dienst ?” 
Schepen D. De Veuster meldt dat over de tankmethode het laatste woord nog niet gezegd is. We denken 
aan CNG, gelet op de evolutie van ons wagenpark. De ruimte die we voorzien is in ieder geval wel geschikt 
voor een CNG-installatie. De planning is dat we medio 2023 kunnen verhuizen. De timing voor de nieuwe 
school hangt af van de PPS. We zitten in een cluster met AG Vespa, met een andere school in Antwerpen. 
De planning is een dynamische planning die afhangt van een aantal factoren. Er zit een marge op de 
verhuisbeweging. Dat is goed. 
Raadslid L. Torfs : Maar er zal toch nog overwogen worden om eventueel op verplaatsing CNG te gaan 
tanken aangezien de mogelijkheden ondertussen zijn toegenomen? 
Schepen D. De Veuster zegt dat dit nog kan meegenomen worden.  
Raadslid L. Anthonissen vraagt waarom er nog voor aardgas gekozen wordt? 
Schepen D. De Veuster zegt dat dit een prijstechnische afweging was. We wilden de kosten drukken. Naar 
alternatieve systemen gaan, zou een grote meerkost meegebracht hebben. 
Raadslid L. Anthonissen vraagt of er rekening gehouden is met terugverdientijden? Er bestaan 
berekeningswijzen voor om dit te berekenen. 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat dit bekeken is tot en met geothermie. Staar u niet blind op de 
temperatuur. Er kan veel opgewekt worden via de warmtepomp. Wij zitten voor andere systemen met een 
terugverdientijd van 37 tot 80 jaar. Het gebouw zal ook voorzien zijn  van een uitleenkluis. 
Burgemeester S. Deckers zegt nog te willen reageren op de opmerking over de investeringen. Ik denk dat 
het nu het moment is om te investeren. Indien we onze ondernemers willen steunen, moeten we nu 
investeren. De maatregelen om de Coronaproblematiek op te lossen zal de gemeente geld kosten. We 
hebben een relatief lage schuldvraag en een goede autofinancieringsmarge. Ik ben ervan overtuigd dat we 
de investeringen kunnen dragen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het volledige dossier met de bouwplannen, kostenraming en 
beschrijvende nota's architectuur en technieken. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

4. OMV2019/285 - Omgevingsvergunningen - Nollekensweg ZN - wijziging rooilijnen 
Nollekensweg en grondoverdracht 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
Actieplan: AP000007 - Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, 
met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente. 
Actie: A000043 - Dagelijkse werking omgeving. 

Juridisch kader 
De codex ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten. 
-         Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van 
de wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de aanvraag voor omgevingsvergunning;  
Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. 
-         Artikel 3. Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de 
gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften 
aan zachte mobiliteit te voldoen. 
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Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd beleid, 
dat onder meer gericht is op: 
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau; 
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op 
functioneel vlak. 
-         Artikel 4. Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening 
gehouden met de volgende principes: 
1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang; 
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die 
afdoende wordt gemotiveerd; 
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen; 
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend 
perspectief; 
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van 
de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. 
Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen 
elkaar afgewogen. 
-         Volgens art. 8 van het decreet gemeentewegen kan niemand een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, 
verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad; 
-         Volgens art. 12 §2 van het decreet gemeentewegen kan in afwijking van artikel 11 de aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning opgenomen worden in een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden, voor zover die wijziging past in het kader van de realisatie van de bestemming van 
de gronden. Die mogelijkheid geldt voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat 
voldoet aan de bij en krachtens dit decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van 
gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover het een grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn 
bevat. 
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
-         Volgens art. 31 §1 van decreet van de omgevingsvergunning: Als de aanvraag de aanleg, wijziging, 
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, 
in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen 
om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg. 
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over 
de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en 
principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in 
voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden 
opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt. 
  

Historiek 
Bart en Karin Van Laerhoven - De Bruyn wonende te Lessiusstraat 58 te 2960 Brecht en Raoul Dirckx 
namens CONSEPT NV gevestigd te Victor Frislei 1 te 2970 Schilde vragen een omgevingsvergunning voor 
het bouwen van 13 wooneenheden op 2 naastliggende percelen in Nollekensweg ZN kadasternummer (afd. 
3) sectie D 36 A en (afd. 3) sectie D 89 F 
De aanvraag betreft het bouwen van 13 wooneenheden op 2 naastliggende percelen. 

Advies 
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 21/02/2020 tot 23/03/2020. Er werd één bezwaarschrift 
ingediend. 
Het college stelt vast dat het bezwaarschrift handelt over: 
-A Enkel het oorspronkelijke dossier is raadpleegbaar op het Omgevingsloket. Het openbaar onderzoek is 
daarmee onregelmatig. 
-B Er diende een project-MER toegevoegd te worden aan de aanvraag voor omgevingsvergunning 
aangezien het project valt onder bijlage III van het project-MER-besluit. Er wordt verwezen naar een 
handleiding stadsontwikkelingsprojecten van het departement LNE en enkele uitspraken van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 
-C Strijdigheid met de voorschriften van het RUP Brecht Centrum: elke grondgebonden woning met, tenzij 
anders vermeld, achter de woning beschikken over een tuin van minimaal 10m diep. Dit is niet het geval 
voor elke grondgebonden woning. 
-D Strijdigheid met de voorschriften van het RUP Brecht Centrum:  de bebouwbare zone is volgens het 
grafisch plan van het RUP 28m tot 29m diep. Voorliggende aanvraag gaat uit van een bouwzone met een 
diepte van 30m. 
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-E Strijdigheid met de voorschriften van het RUP Brecht Centrum:  op percelen van meer dan 18m breedte, 
mag niet meer dan 2/3 van de perceelsbreedte bebouwd worden. 
-F De ontworpen wegenis laat niet toe dat het landbouwverkeer op een vlotte en veilige wijze doorgang 
vindt. De veiligheid van de trage weggebruikers in combinatie van de weginrichting kan in de huidige 
uitvoering niet gegarandeerd worden. 
-G Strijdigheid met de goede ruimtelijk ordening. De schaal en dichtheid van het project overschrijdt de 
draagkracht van de betrokken percelen. 
Het college neemt hieromtrent volgend standpunt in: 
-A De gewijzigde plannen naar aanleiding van de administratieve lus, waren tijdens het openbaar onderzoek 
digitaal raadpleegbaar op de dienst Omgeving. Hiermee wordt er voldaan aan art. 24§1 van het 
Omgevingsvergunningenbesluit. De bezwaarindiener die vertegenwoordigd wordt door Portico-advocaten, is 
de gewijzigde plannen op het gemeentehuis komen inkijken op dinsdagmiddag 17 maart. Dit bezwaar wordt 
niet weerhouden. 
-B Volgens de handleiding stadsontwikkelingsprojecten van het Departement Omgeving van 11 maart 2013 
en geactualiseerd op 27 juni 2018 dient het toepassingsgebied voor de rubriek ‘stadsontwikkelingsprojecten’ 
ruim geïnterpreteerd te worden, rekening houdende met de doelstelling van de Europese project-m.e.r.-
richtlijn (85/337/EEG) om projecten die mogelijk aanzienlijke effecten kunnen hebben op het leefmilieu door 
hun eigenschappen, omvang of locatie te onderwerpen aan een beoordeling van hun milieueffecten. De 
reikwijdte van deze rubriek dient als volgt geïnterpreteerd te  worden: bouw en/of exploitatie van projecten 
met gelijkaardige kenmerken als winkelcentra en parkeerterreinen, die stedelijk van aard zijn en een 
gelijkaardig type van milieu-impact veroorzaken, niettegenstaande het feit dat ze niet expliciet vermeld 
worden in de opsomming. 
Omvang: De term stadsontwikkelingsproject duidt evenwel op projecten met een zekere omvang, zodat 
bepaalde kleinschalige projecten niet onder de rubriek “stadsontwikkelingsprojecten” worden beschouwd. De 
term “stadsontwikkelingsproject” duidt eveneens op projecten met een groter bedieningsgebied of intensiteit. 
De paragraaf uit deze handleiding waarnaar verwezen wordt in het bezwaarschrift, maakt deel uit van een 
argumentatie die samen moet gelezen worden met de doelstelling van de Europese project-MER richtlijn 
(85/337/EEG) waarin duidelijk gesteld wordt dat stadsontwikkelingsprojecten projecten zijn die aanzienlijke 
effecten kunnen hebben op het leefmilieu door hun eigenschappen, omvang of locatie. Het kan inderdaad 
zijn dat een project van meer dan één woongelegenheid en een volume groter dan 1.000m³ een aanzienlijk 
milieu-effect heeft op de omgeving, maar dat is niet noodzakelijk zo. Voorliggende aanvraag betreft het 
bouwen van 13 woongelegenheden. Op basis van de inhoud van het dossier blijkt dat de effecten van het 
project op het leefmilieu niet aanzienlijk van aard zijn. De effecten van het bouwproces op de omgeving zijn 
slechts tijdelijk van aard. Zoals opgenomen in de conclusie van de watertoets voldoet de aanvraag aan het 
integraal waterbeleid en kan er gesteld worden dat er geen nadelige gevolgen op het watersysteem te 
verwachten zijn mits naleving van specifieke watermaatregelen. Enige andere effecten van dit project op het 
leefmilieu zijn niet te verwachten. Tevens duidt de omvang van het project niet op een project met een groter 
bedieningsgebied of intensiteit. Het gaat louter over het bouwen van 13 woningen. Deze woningen sluiten 
aan bij de dichtheid van de aanpalende sociale woningen. De bijkomende impact op de omgeving zal dan 
ook eerder beperkt zijn. Bijgevolg kan er hier niet gesproken worden van een project met een groter 
bedieningsgebied of intensiteit. Er kan evenmin geargumenteerd worden dat voorliggende aanvraag 
gelijkaardige kenmerken zou hebben als winkelcentra of parkeerterreinen die stedelijk van aard zijn en een 
gelijkaardig type van milieu-impact zou veroorzaken. De gemeente als vergunningverlenende overheid 
oordeelt dat het hier niet gaat over een stadsontwikkelingsproject zoals opgenomen in bijlage III van het 
MER-besluit en bijgevolg diende aan het dossier geen MER-screening toegevoegd te worden. De aanvraag 
mocht in zijn huidige samenstelling volledig en ontvankelijk verklaard worden. Dit bezwaar wordt niet 
weerhouden. 
-C De verschillende woningen worden geclusterd in de zone van art. 4 voor vrijstaande, halfopen en 
aangesloten eengezinswoningen. De individuele tuinzones zijn inderdaad  beperkter dan de voorschriften 
van het RUP voorschrijven. Echter, de rest van de perceelsoppervlakte is gelegen in art. 12 een zone voor 
landbouw met nabestemming gemengd openruimtegebied en wordt ingericht als gebied ten dienste van het 
woonerf en de wijkgemeenschap. Zoals opgenomen in de mogelijke bestemmingen in dit artikel, kan deze 
zone ingericht worden als recreatiezone op buurtniveau. Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met 
art. 12 van het RUP Brecht Centrum. Deze gemeenschappelijke, groene, open ruimte compenseert de 
eerder beperkte individuele tuinzones hetgeen deze afwijking ruimtelijk aanvaardbaar maakt. Dit bezwaar 
wordt niet weerhouden. 
-D De juiste diepte van de zone in art. 4 zijn gezien de schaalgrootte van de plannen en de mogelijke 
verschuiving van kaartlagen zeer moeilijk exact te meten. De diepte van de zone in art. 4 is door de 
gemeente vastgelegd op 30m. Deze diepte werd door de aanvrager aangehouden om zijn project in te 
plannen. Dit bezwaar wordt niet weerhouden. 
-E Het RUP schrijft voor dat op percelen van meer dan 18,00 m breedte niet meer dan 2/3 van de 
perceelsbreedte bebouwd mag worden. De perceelsbreedte wordt gemeten tav de aanpalende 
gemeenteweg en dus de rooilijn. Ten aanzien van de rooilijn van de Nollekensweg is het perceel aan de 
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linkerkant gemiddeld 60m breed en het perceel aan de rechterkant gemiddeld 65m breed. Het volledige 
project bevindt zich in de 30m zone van art.4 en bijgevolg is er geen strijdigheid met het RUP. De breedte 
waarnaar er verwezen wordt in het bezwaarschrift gaat over de breedte van de zone in art. 4 en niet over de 
perceelsbreedte. Dit bezwaar wordt niet weerhouden. 
-F In overleg met de bezwaarindiener werden de rooilijnplannen zodanig aangepast dat de wegenis vlot en 
veilig kan gebruikt worden door landbouwverkeer. Dit was tevens de reden voor het toepassen van de 
administratieve lus. Dat de bezwaarindiener nu argumenteert dat de gewijzigde plannen in hun huidige vorm 
niet zouden voldoen om de toegankelijkheid voor landbouwverkeer te verzekeren is dan ook zeer 
opmerkelijk. Deze gemeenteweg is altijd al een wegenis geweest voor zowel trage weggebruikers in 
combinatie met landbouwverkeer. De wijziging in rooilijnen moet de verkeersveiligheid van de zwakke 
weggebruikers in combinatie met gemotoriseerd verkeer verzekeren en conflicten vermijden. Het 
landbouwverkeer moet zijn snelheid ter hoogte van de ontwikkeling aanpassen zodat er geen gevaarlijke 
situaties met de andere weggebruikers kunnen ontstaan. Dit bezwaar wordt niet weerhouden. 
-G Het woonproject sluit wat betreft schaal en dichtheid aan bij de aangrenzende sociale woningen op het 
einde van de Nollekensweg. Dit bezwaar wordt niet weerhouden. 

Motivatie 
De aanvraag betreft het bouwen van 13 wooneenheden aan weerszijden van de Nollekensweg. De nieuwe 
ontwikkeling ligt langs buurtweg 132. Deze buurtweg is in private eigendom en heeft een openbaar karakter. 
Links van de te wijzigen gemeenteweg worden er 6 wooneenheden voorzien. Rechts van de te wijzigen 
gemeenteweg worden er 7 wooneenheden voorzien. Het linker en rechter gedeelte van het project zijn in 
eigendom van verschillende eigenaars die gezamenlijk een aanvraag voor omgevingsvergunning hebben 
ingediend. 
Om de ontsluiting van deze ontwikkeling te realiseren, de veiligheid van de fietsers te garanderen en 
toegankelijk te blijven voor landbouwverkeer, wordt het tracé van de buurtweg tussen de beide nieuwe 
gebouwen gewijzigd en geïntegreerd in een pleintje. Bijkomend wordt de gemeenteweg net achter het 
bouwproject aansluitend op het nieuwe pleintje verbreed conform de toegevoegde rooilijnplannen. Dit kadert 
dus in de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau en de bescherming van de trage wegverbinding, 
conform artikel 3 uit het Decreet Gemeentewegen.   
Deze wijziging gaat samen met het publiek maken van dit deel van buurtweg 132 door middel van een 
eigendomsoverdracht naar de gemeente Brecht. Conform de rooilijnplannen wordt deze nieuwe wegenis 
met een totale oppervlakte van 393,13m² afgestaan aan de gemeente als openbaar domein. 128,04m² wordt 
overgedragen door de eigenaar van linker gedeelte van het bouwproject. 265,09m² wordt overgedragen door 
de eigenaar van het rechter gedeelte van het bouwproject. 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen E. Peeters. 
Raadslid P. Van Assche merkt nog op dat hij eerst dacht dat de bebouwing doorgetrokken ging worden tot 
de Ring. Nadien zag hij dat er een groenzone zou gevrijwaard worden. 
Schepen E. Peeters meldt dat deze afbakening van de zones ook gebeurde in het RUP Centrum. 

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, Kris Kenis, Annemie 
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, 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, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 1 stem tegen (Luc Torfs), 2 onthoudingen 
(Joziena Slegers, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van de rooilijnen van buurtweg 132 conform de rooilijnplannen 
van architectenbureau Jef Van Oevelen van 13 februari 2020 in Nollekensweg ZN kadasternummer (afd. 3) 
sectie D 36 A en (afd. 3) sectie D 89 F. 
Artikel 2 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand met een oppervlakte van 393,13m² - kosteloos en zonder 
kosten - van de zones gelegen in de zone voor openbare wegenis ter hoogte van het bouwproject, volgens 
de plannen van architectenbureau Jef Van Oevelen van 13 februari 2020 in Nollekensweg ZN 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 36 A en (afd. 3) sectie D 89 F. 
Artikel 3 
Het besluit van de gemeenteraad en bijhorende rooilijnplannen zullen worden opgenomen in het 
gemeentelijk wegenregister. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ruimtelijke ontwikkeling. 
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5. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 123 en voetweg nr. 154 - definitieve vaststelling 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
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 
Decreet houdende de gemeentewegen d.d. 03/05/2019, datum inwerkingtreding 01/09/2019 

Historiek 
Naar aanleiding van de voorbereidingen voor een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van 
gronden gelegen Kerkstraat 46 (kadastraal gekend als afdeling 4 sectie D nr. 200 A) voor familie Peeters en 
familie Van Roey werd op 25/09/2019 de vraag gericht aan de dienst omgeving en het college om de 
procedure voor gedeeltelijke afschaffing van 2 buurtwegen nr. 123 en 154 op te starten. Op 18/10/2019 
ontving de gemeente van dhr. Jan Dirven, landmeter-expert van geolandmeters, het aanvraagdossier voor 
de gedeeltelijke afschaffing van beide buurtwegen op de gronden van aanvraag. 
Het aanvraagdossier bestaat uit: 
- een opmetingsplan met kenmerk "dossier geo J19118b", opgesteld door landmeter-expert Jan Koyen op 
30/08/2019, op schaal 1/1000 met in geel aangegeven de gedeeltes van de buurtwegen die men verzoekt af 
te schaffen 
- een uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met als bron geopunt.be d.d. 18/10/2019 
- een uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met als bron geopunt.be d.d. 18/10/2019 met als onderliggende 
legger het GRB 
- een kadasterplan op schaal 1/1250 van de gronden van aanvraag en hun nabije omgeving 
- een luchtfoto met als bron geopunt.be d.d. 14/10/2019 van de percelen van aanvraag en de nabije 
omgeving 
- een set van 6 foto's van de bestaande toestand van de gronden van aanvraag 
Het verzoek tot de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 123 en voetweg nr. 154 werd voorgelegd in de 
rand van de collegezitting van 22/10/2019, waarbij akkoord gegaan werd akkoord gegaan met het voorstel. 
De autonome procedure voor opheffing van gemeentewegen (Gemeentewegendecreet afd. 3) wordt 
gevolgd. 
De aanvraag werd ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad van 12/12/2019. Binnen een 
termijn van 30 dagen, nl. op 03/01/2020 en 08/01/2020 , werd overgegaan tot de aankondiging van het 
openbaar onderzoek, dat georganiseerd werd van 15/01/2020 tot en met 17/01/2020.  
Conform artikel 21 van het Gemeentewegendecreet (GWD) gebeurde de kennisgeving van het openbaar 
onderzoek als volgt: 
- aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse aan het begin en het eindpunt van het af te schaffen deel 
van de buurtwegen 
- een bericht op de gemeentelijke website, gepubliceerd op 03/01/2020 
- een bericht in het Belgisch Staatsblad, gepubliceerd op 08/01/2020 
- een afzonderlijke mededeling via aangetekende zending naar de eigenaars van de onroerende goederen 
die grenzen aan het af te schaffen deel van de buurtwegen 
- een afzonderlijke mededeling aan de Deputatie en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
- een afzonderlijke mededeling aan de beheerders van de aansluitende openbare wegenissen, de 
gemeentewegen Kerkstraat en Kapelakker (wegendienst en dienst interne veiligheid en mobiliteit van de 
gemeente) 
- een afzonderlijke mededeling aan de maatschappijen van openbaar vervoer, i.c. De Lijn  
Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.  
Op 05/02/2020 ontving de gemeente de opmerking van De Lijn dat er geen bezwaren zijn tegen het dossier.  
Op 12/02/2020 ontving de gemeente van de Deputatie dienst Mobiliteit een positief advies voor de 
gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen 123 en 154. De provincie wijst in hun advies op de correcte 
toepassing van het GWD art. 4 en 20. Naar aanleiding van het advies werden de eigenaars van de 
aanpalende kadastrale percelen en onroerende goederen toegevoegd aan het opmetingsplan van aanvraag, 
geo J19118b. De Deputatie verwijst verder naar berekening van eventuele waardevermeerdering van de 
gronden van de betreffende buurt- en voetweg.  
Het dossier dient binnen 60 dagen na het einde van het openbaar onderzoek, samen met de resultaten van 
het openbaar onderzoek, opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad, ter definitieve vaststelling. 

Advies 
Bij de definitieve vaststelling kunnen ten opzichte van het ontwerp (voorlopige vaststelling) wijzigingen 
worden aangebracht die voortvloeien uit het openbaar onderzoek en de adviezen. Naar aanleiding van het 
advies van de provincie werd het opmetingsplan van aanvraag aangepast met de eigenaars van de 
aanpalende percelen en onroerende goederen. 
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Motivatie 
Zoals voorgesteld op het plan van afbakening van beëdigd landmeter-expert Jan Koyen van GEO 
landmeters, Buizelstraat 22 te Hoogstraten (kenmerk LAN040621) loopt buurtweg 123 tussen de percelen 
Kerkstraat 46 (4D200A) en 4D188E (restperceel dat mee opgenomen wordt in de verkavelingsaanvraag). De 
buurtweg heeft volgens de Atlas der Buurtwegen een breedte van 6 meter over een afstand van gemiddeld 
ca. 42,8 meter. De oppervlakte van de buurtweg op het perceel Kerkstraat 48 bedraagt 257m². Dit gedeelte 
buurtweg is nog zichtbaar op het terrein, maar is in principe niet noodzakelijk (en mogelijk in onbruik geraakt) 
omwille van de aanleg van de voldoende uitgeruste gemeenteweg Kapelakker tot aan de voldoende 
uitgeruste gewestweg Kerkstraat (N131) tussen Kapelakker 1A en Kerkstraat 46. Op het perceel Kerkstraat 
46 en op het naastgelegen perceel Kerkstraat 48 bevindt zich een deel voetweg nr. 154. Deze voetweg, die 
op het terrein niet meer zichtbaar is, heeft volgens de Atlas der Buurtwegen een breedte van 1,50 meter. Op 
perceel Kerkstraat 46 bedraagt de oppervlakte aan voetweg ca. 108m², op perceel Kerkstraat 48 heeft 
voetweg 154 een oppervlakte van 51m². Voetweg 154 is reeds deels gewijzigd: het deel vanaf de overkant 
van de Kerkstraat tussen huisnummers 75 en 83 tot aan de Houtstraat ter hoogte van huisnummer 152-156 
werd op 25/05/1989 afgeschaft (zie http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BRE_PW_68_00.jpg). De 
percelen die getroffen zijn door de buurtweg, hebben de gewestplanbestemming woongebieden (buurtweg 
123) en agrarische gebieden (voetweg 154). 
De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 123 en voetweg nr. 154 volgens het 
opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Jan Koyen op 30/08/2019 met kenmerk dossier geo 
J19118b, gewijzigd door vermelding van de eigenaars van de aanpalende percelen naar aanleiding van het 
advies van de provincie tijdens het openbaar onderzoek, wordt ter definitieve vaststelling voorgelegd aan 
de gemeenteraad.  
 
Verder verloop van de procedure: 
- Conform art 22. van het GWD dient het besluit van de Gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg 
onmiddellijk na de definitieve vaststelling gepubliceerd te worden op de gemeentelijke website en aangeplakt 
aan het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het op te heffen wegdeel. 
Iedereen die in het kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft 
ingediend, dient met met een beveiligde zending op de hoogte gebracht te worden van het besluit van de 
gemeenteraad tot opheffing van de gemeenteweg. Het grafisch plan wordt samen met het besluit van de 
gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een 
beveiligde zending bezorgd aan het departement en aan de deputatie van de provincie waarin de gemeente 
ligt. 
- Conform art. 23. wordt het besluit tot definitieve vaststelling van het grafisch plan tot opheffing van een 
gemeenteweg bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en gepubliceerd op de gemeentelijke 
website, als de gemeente niet binnen een termijn van 30 dagen op de hoogte is gebracht wordt van een 
georganiseerd administratief beroep als vermeld in artikel 24 van het GWD. Het besluit heeft uitwerking 14 
dagen na bekendmaking. 
- Conform art. 37 van het GWD worden de wijzigingen aan buurtweg 123 en voetweg 154 opgenomen in het 
gemeentelijk wegenregister. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen E. Peeters. 

Stemming: 
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena 
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, 
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, 
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 1 onthouding (Ilse 
De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 123 en gedeelte voetweg nr. 154 
op de percelen 198/P, 198/R, 198/S, 200/A en 207/K, gelegen Kerkstraat 46-48 te 2960 Brecht, volgens het 
opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Jan Koyen op 30/08/2019 met kenmerk dossier geo 
J19118b, gewijzigd door aanvulling van eigenaarsgegevens n.a.v. het advies van de provincie, definitief 
vast. 
Artikel 2 
Het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg wordt onmiddellijk na de definitieve 
vaststelling bekendgemaakt cfr. art. 22 van het Gemeentewegendecreet. 
 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BRE_PW_68_00.jpg
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Artikel 3 
Het grafisch plan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg 
onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan het Departement en aan 
de Deputatie van de provincie. 
Artikel 4 
De gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 123 en voetweg nr. 154 wordt opgenomen in het gemeentelijk 
wegenregister. 

financiën 

6. Delegatie van de bevoegdheid van de gemeenteraad van de vaststelling tarieven aan het 
college van burgemeester en schepenen 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Gemeenteraadsbeslissing van 14 november 2019 "Delegatie van de bevoegdheid van de gemeenteraad van 
de vaststelling tarieven aan het college van burgemeester en schepenen" 
Tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort het vaststellen van retributies, meer bepaald dat de 
gemeenteraad moet beslissen over het kader en de bijzondere voorwaarden van de retributies. De 
aanduiding van degene die de retributie verschuldigd is, het vaststellen van het tarief en de bepaling van de 
wijze van inning kan gedelegeerd worden aan het college van burgemeester en schepenen. 
  

Motivatie 
De gemeentelijke diensten en scholen organiseren regelmatig evenementen en activiteiten waarvoor een 
toegangs- of deelnameprijs wordt gevraagd en/of waarbij consumpties en producten ter beschikking worden 
gesteld. Het tarief is afhankelijk van de soort en inhoud van het initiatief, de duur van de activiteit, eventueel 
vervoer, de partners in de organisatie, het gebruikte materiaal en andere factoren. 
Door het diverse en dynamische aanbod van de verschillende diensten, is het niet werkbaar om via een 
retributiereglement een vast tarief voor elk evenement, kamp of activiteit vast te leggen. Bovendien dienen 
sommige retributies meerdere malen aangepast te worden omwille van gewijzigde omstandigheden 
(kostprijs partnerorganisatie, levensduurte, …). 
Voor de goede werking is het aangewezen dat de gemeenteraad het college van burgemeester en 
schepenen machtigt de tarieven van retributies en de wijze van innen vast te stellen. Door deze delegatie 
kan vlugger ingespeeld worden op noodzakelijke aanpassingen van de retributies of het vaststellen van 
retributies voor bepaalde activiteiten of producten. 
De wijziging aan dit reglement betreft de toevoeging van annulering van activiteiten door de gemeente, in dit 
geval omwille van COVID-19. Maar ook in andere omstandigheden zou het kunnen dat de gemeente de 
activiteiten onvoorzien moet annuleren. De voorwaarden en betalingsmechanismen worden daarom 
toegevoegd. Verminderingen en vrijstellingen van retributies zijn volgens het decreet lokaal bestuur steeds 
voorbehouden aan de gemeenteraad (art. 41 14°). 

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, Kris Kenis, Annemie 
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans 
Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie 
Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus), 4 stemmen tegen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig 
Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel) 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Dit besluit treedt in werking vanaf heden tot en met 31 december 2025. 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
Delegatie wordt verleend aan het college van burgemeester en schepenen voor het vastleggen van de 
tarieven en de wijze van inning van de retributies voor de volgende producten en prestaties: 
-        bijwonen van opvoeringen (muziek, dans, toneel, lezingen,…) 
-        deelnemen aan activiteiten (uitstappen, sportactiviteiten, animatie, workshops…) 
-        het ter beschikking stellen van producten bij activiteiten, evenementen en opvoeringen (publicaties en 
producten voor het publiek, dranken en versnaperingen, …) 
-        verkopen van boeken, brochures, folders en gadgets op de gemeentelijke diensten 
-        schooluitstappen en -activiteiten 
De retributie is verschuldigd door diegene die een voorstelling bijwoont, aan een activiteit deelneemt of een 
consumptie of een product ter beschikking krijgt, en dit tegen aflevering van een toegangsticket, een 
deelnamebewijs, een betalingsbewijs, een consumptie of een product. 
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Artikel 3 Tarieven 
De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening en kostprijs te zijn. De delegatie aan het 
college van burgemeester en schepenen is beperkt tot een bedrag van maximum 150 euro per 
persoon/activiteit/product/uitstap/opvoering. 
Artikel 4 Vrijstellingen en verminderingen 
Vrijstellingen en verminderingen worden niet gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen. 
De gemeente kan reeds aangekondigde evenementen en activiteiten annuleren. De gemeente kan niet 
aansprakelijk gesteld worden bij annulering van evenementen en activiteiten. In deze gevallen is er geen 
retributie verschuldigd aangezien er geen prestatie geleverd wordt. Retributies die reeds betaald werden, 
worden bij annulering door de gemeente terugbetaald aan degene die de retributie betaalde, zonder 
bijkomende administratiekost.   
Artikel 5 Toezicht 
Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en bekendgemaakt 
overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur. 
Artikel 6 Voorgaande reglementen 
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen ten deze. 

7. Retributiereglement op de gemeentelijke speelpleinwerking 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 - Dagelijkse werking bruisend en actief 
Actie: A000072 -  Niet-kostendekkend aanbod 
Beleidsveld: BV0751 
ARK: 7025200 
Omschrijving: Ontvangsten speelpleinwerking 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41. 
Gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019 "Retributiereglement op de gemeentelijke 
speelpleinwerking" 

Motivatie 
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op de 
gemeentelijke speelpleinwerking. 
De gemeente organiseert tijdens enkele schoolvakanties een speelpleinwerking. Deze retributie heeft tot 
doel een deel van de kosten te recupereren die gepaard gaan met het organiseren van deze 
speelpleinwerking. 
De wijziging aan dit reglement betreft de toevoeging van annulering van de speelpleinwerking door de 
gemeente, in dit geval omwille van COVID-19. Maar ook in andere omstandigheden zou het kunnen dat de 
gemeente de speelpleinen onvoorzien moet annuleren. De voorwaarden en betalingsmechanismen worden 
daarom toegevoegd. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf heden tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op gemeentelijke 
speelpleinwerking. 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
Wanneer een kind deelneemt aan de gemeentelijke speelpleinwerking is een retributie verschuldigd. Deze 
retributie is verschuldigd door de ouders van het deelnemende kind of de personen die het hoederecht 
hebben over het deelnemende kind. 
Artikel 3 Tarief 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

 Een vergoeding van 3 euro per deelnemend kind aan de speelpleinwerking per dag 

 Een vergoeding van 6 euro per deelnemend kind aan een uitstap van de speelpleinwerking per dag 
Voor- en naopvang en busvervoer is inbegrepen in de bovenvermelde tarieven. 
Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden 
Een inschrijving kan niet geannuleerd worden. Er wordt geen terugbetaling bij activiteiten voorzien. Op deze 
regel zijn twee uitzonderingen: 
Uitzondering 1: annulering minder dan twee weken voor de start van de activiteit: 
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 Annulering om medische redenen: Terugbetaling van het deelnamegeld kan enkel op schriftelijk 
verzoek met bijgevoegd een doktersattest. De terugbetaling gebeurt a rato van het aantal dagen. U 
moet deze terugbetaling schriftelijk aanvragen ten laatste twee weken nadat u de activiteit 
beëindigde. 

 Annulering vanwege overlijden: Bij overlijden van een gezinslid van de eerste of tweede graad is 
annulering mogelijk met volledige terugbetaling na voorlegging van een overlijdensbericht. De 
terugbetaling gebeurt a rato van het aantal gemiste dagen. U moet deze terugbetaling schriftelijk 
aanvragen ten laatste twee weken nadat u de activiteit beëindigde. 

Uitzondering 2: annulering meer dan twee weken voor de start van de activiteit 

 Tot een week na aankoopdatum is annulering mogelijk mits administratieve kost van €10. 

 Vanaf een week na aankoopdatum tot twee weken voor aanvang van de activiteit geldt een 
annuleringskost van 50% van het aankoopbedrag. 

 Vanaf twee weken voor aanvang van de activiteit is terugbetaling niet meer mogelijk tenzij in de 
gevallen gespecificeerd in uitzondering 1. 

De annulering moet steeds gebeuren via jeugddienst@brecht.be. 
Artikel 5 Annulering door de gemeente 
De gemeente kan de aangekondigde speelpleinwerking enkel annuleren in gevallen van overmacht. De 
gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden bij annulering van de speelpleinwerking. In deze gevallen is 
er geen retributie verschuldigd aangezien er geen prestatie geleverd wordt. Inschrijvingen die reeds betaald 
werden, worden bij annulering door de gemeente terugbetaald aan de inschrijver, zonder bijkomende 
administratiekost.  
Artikel 6 Wijze van betaling 
De retributie wordt elektronisch (bij online inschrijving) of contant (bij inschrijving aan de balie van de dienst 
vrije tijd of op het speelplein zelf) betaald.  
Artikel 7 Niet-betaling 
Bij niet-betaling wordt het kind niet toegelaten op het speelplein. 
Artikel 8 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 9 Opheffing vorige reglementen 
Alle voorgaande reglementen ten deze worden opgeheven. 

8. Retributiereglement op gebruik gemeentelijke turnzalen - tot 31 augustus 2020 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 5: Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een 
geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan 18: Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Actie 74: Dagelijkse werking bruisend en actief 
Beleidsveld: 0742 
ARK: 7026000 
Omschrijving: Ontvangsten retributies gebruik sportlokalen  

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41 
gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019 "Retributiereglement op gebruik gemeentelijke turnzalen - 
tot 31 augustus 2020" 

Motivatie 
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op 
sportinfrastructuur. 
De retributie is verschuldigd door de gebruikers van de door de gemeente ter beschikking gestelde 
sportaccommodatie, met name de gemeentelijke turnzalen. 
Er wordt voor dit retributiereglement een uitzonderlijk korte looptermijn voorzien. Dit om de restperiode van 
het lopende sportseizoen te overbruggen tot aan de start van het nieuwe sportseizoen, namelijk 1 september 
2020. De gebruikers van de sportinfrastructuur tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2020 kregen reeds 
bevestiging van hun seizoensreservatie 2019-2020 met de geldende tarieven van het lopende 
retributiereglement. Daarom dient het geldende retributiereglement met de voorziene tarieven voor 
sportinfrastructuur te worden verdergezet tot en met 31 augustus 2020. Vanaf dan worden de tarieven en 
regelgeving aangepast die vervat worden in een nieuw retributiereglement voor de periode van 1 september 
2020 tot en met 31 december 2025.  
De wijziging aan dit reglement betreft de toevoeging van sluiting van de accommodatie door de gemeente, in 
dit geval omwille van COVID-19. Maar ook in andere omstandigheden zou het kunnen dat de gemeente het 
aanbod onvoorzien moet annuleren. De voorwaarden en betalingsmechanismen worden daarom 
toegevoegd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eenmalig gebruik en terugkerend gebruik (welke ook 
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de frequentie). Aangezien het terugkerend gebruik reeds bevoordeeld wordt door een gunstiger tarief, 
gelden er geen vrijstellingen of vermindering bij annulering door de gemeente voor bepaalde periodes. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt voor de periode die aanvangt vanaf heden en voor een termijn eindigend op 31 augustus 2020  een 
gemeentelijke retributie geheven voor het gebruik van gemeentelijke turnzalen. 
Artikel 2 
De retributie is verschuldigd door de personen of verenigingen die het gebruik van de turnzaal aanvragen: 
I. Activiteiten zonder winstoogmerk 
-        Voor het gebruik voor een éénmalige activiteit  toegankelijk voor uitsluitend leden of open voor het 
publiek, wordt de retributie voor de gebruiker als volgt vastgesteld: 
-        lokaal : 7 euro per dag / activiteit 
-        Voor het maandelijks (maximum 12 activiteiten per jaar) gebruiken van één der voormelde lokalen 
wordt de retributie voor de gebruiker vastgesteld op 30 euro per jaar. 
-        Voor het wekelijks gebruiken van één der voormelde lokalen wordt de retributie voor de gebruiker 
vastgesteld op 105 euro per jaar. 
-        Voor het tweemaal per week gebruiken van één der voormelde lokalen wordt de retributie voor de 
gebruiker vastgesteld op 150 euro per jaar. 
II. Activiteiten met winstoogmerk 
-        Voor het gebruik van een lokaal met het oog op het organiseren van een bal of fuif met een publiek 
karakter zal de gebruiker een retributie dienen te betalen van 310 euro per dag/activiteit. Tevens zal de 
gebruiker voor het poetsen van de zaal een bijkomende retributie dienen te betalen van 125 euro. 
Voor personen of verenigingen die niet aangesloten zijn bij één van de gemeentelijke raden worden de 
retributies vermenigvuldigd met het coëfficient 3. 
Artikel 3 
De retributie zal niet toegepast worden voor de door de gemeente bevorderde initiatieven in samenwerking 
met het Rode Kruis. 
Artikel 4 
Een bedrag gelijk aan de retributie zal op het ogenblik van de aanvraag in bewaring gegeven worden bij de 
financieel beheerder of zijn aangestelde, en een ontvangstbewijs zal worden afgegeven. De retributie wordt 
eisbaar zodra de dienstverlening aanvangt. Bij gebrek aan betaling wordt de inning ervan burgerrechtelijk 
gevorderd. 
Artikel 5  
De gemeente kan de accommodatie (tijdelijk) sluiten. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden bij 
annulering van de ter beschikking stelling van de accommodatie.  
In deze gevallen is er geen retributie verschuldigd voor het gebruik van de accommodatie voor éénmalige 
activiteiten aangezien er geen prestatie geleverd wordt. Retributies voor eenmalig gebruik die reeds betaald 
werden, worden bij annulering door de gemeente terugbetaald aan de gebruiker, zonder bijkomende 
administratiekost.  
Artikel 6 
Onderhavig reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de hogere overheid. 
Artikel 7 
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze. 
  

9. Retributiereglement op gebruik turnzaal Maria Middelares - tot 31 augustus 2020 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 5: Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een 
geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan 18: Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Actie 74: Dagelijkse werking bruisend en actief 
Beleidsveld: 0742 
ARK: 7026000 
Omschrijving: Ontvangsten retributies gebruik sportlokalen 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41 
Gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019 "Retributiereglement op gebruik turnzaal Maria Middelares 
- tot 31 augustus 2020" 
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Motivatie 
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op 
sportinfrastructuur. 
De retributie is verschuldigd door de gebruikers van de door de gemeente ter beschikking gestelde 
sportaccommodatie, met name de turnzaal van Maria Middelares. 
Er wordt voor dit retributiereglement een uitzonderlijk korte looptermijn voorzien. Dit om de restperiode van 
het lopende sportseizoen te overbruggen tot aan de start van het nieuwe sportseizoen, namelijk 1 september 
2020. De gebruikers van de sportinfrastructuur tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2020 kregen reeds 
bevestiging van hun seizoensreservatie 2019-2020 met de geldende tarieven van het lopende 
retributiereglement. Daarom dient het geldende retributiereglement met de voorziene tarieven voor 
sportinfrastructuur te worden verdergezet tot en met 31 augustus 2020. Vanaf dan worden de tarieven en 
regelgeving aangepast die vervat worden in een nieuw retributiereglement voor de periode van 1 september 
2020 tot en met 31 december 2025.  
Er wordt een differentiatie gemaakt in de tarieven voor de verschillende gebruikers die opgedeeld worden in 
verschillende categorieën. Deze differentiatie is gebaseerd op het feit dat het bestuur bepaalde verenigingen 
en organisaties wenst te ondersteunen. Zo wil het bestuur de Brechtse verenigingen die kwalitatief werk 
leveren en die gevestigd zijn op het grondgebied van Brecht extra ondersteunen. Tevens zijn er voordelige 
tarieven voorzien ter ondersteuning van activiteiten die georganiseerd worden door erkende Brechtse 
verenigingen voor bepaalde doelgroepen: namelijk ouderen, personen met een handicap en jeugdtrainingen 
ter stimulering van de sport bij deze doelgroepen.  
De wijziging aan dit reglement betreft de toevoeging van sluiting van de accommodatie door de gemeente, in 
dit geval omwille van COVID-19. Maar ook in andere omstandigheden zou het kunnen dat de gemeente het 
aanbod onvoorzien moet annuleren. De voorwaarden en betalingsmechanismen worden daarom 
toegevoegd.  

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 – Termijn 
Met ingang vanaf heden en voor een termijn eindigend op 31 augustus 2020 wordt een gemeentelijke 
retributie geheven voor het gebruik van de turnzaal van Maria Middelares.  
Artikel 2 – Inhoud 
Dit retributiereglement bepaalt wie de retributie verschuldigd is, wie vrijgesteld is, hoeveel de retributie 
bedraagt en op welke manier betaald moet worden. 
Artikel 3 – Tarieven 
De sportruimtes worden voor minimum 1 uur ter beschikking gesteld. 
De gebruikers worden onderverdeeld in 2 categorieën: 
-       Erkende Brechtse verenigingen en hun adviesraden: 
-       Niet erkende gebruikers 
 A.    Erkende Brechtse verenigingen en hun adviesraden: 

Standaard tarief erkende 
vereniging 

Doelgroepenkorting 40% 
erkende vereniging 

Hoeveelheidskorting 20% 
erkende vereniging 

7,00 euro / uur 4,20 euro / uur 5,60 euro / uur 

Doelgroepenkorting 40% voor erkende verenigingen: 
Een erkende vereniging krijgt een doelgroepenkorting van 40% op het standaardtarief aangerekend bij 
reservaties van sportactiviteiten voor volgende doelgroepen: 
-          Jeugd (-18 jaar), 
-          Ouderen (+50 jaar), 
-          Personen met een handicap 
Hoeveelheidskorting 20% erkende verenigingen: 
Erkende Brechtse verenigingen die weerkerende reservaties hebben met een minimum van 20 weken per 
werkjaar genieten van een hoeveelheidskorting van 20% op het standaardtarief voor erkende Brechtse 
verenigingen. 
Kortingen worden niet gecumuleerd: 
Gebruikers die voor beide kortingstarieven in aanmerking komen, zullen de meest voordelige korting 
aangerekend krijgen, met name de doelgroepenkorting. 
B.    Niet erkende gebruikers 
Niet erkende gebruikers zijn alle gebruikers die niet erkend zijn door de gemeente Brecht als vereniging, 
waaronder niet-erkende verenigingen, buiten-Brechtse verenigingen, Brechtse inwoners, particulieren, 
bedrijven en andere organisaties en instellingen. 
Er worden geen kortingen toegekend op tarieven voor niet erkende gebruikers. 

Niet erkende gebruikers 10,00 euro / uur 



15 

Artikel 4 – Vrijstelling van retributie 
Volgende gebruikers zijn vrijgesteld van retributie voor het organiseren van activiteiten en evenementen in 
de turnzaal: 
-          Schoolbestuur en ouderraad van Maria Middelares (met een maximum van 10 dagen per schooljaar) 
-          Gemeentelijke diensten 
-          Organisaties die op uitnodiging van het gemeentebestuur de sportaccommodatie gebruiken 
De gemeente kan de accommodatie (tijdelijk) sluiten. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden bij 
annulering van de ter beschikking stelling van de accommodatie. In deze gevallen is er geen retributie 
verschuldigd voor het gebruik van de accommodatie aangezien er geen prestatie geleverd wordt. Retributies 
die reeds betaald werden, worden bij annulering door de gemeente terugbetaald aan de gebruiker, zonder 
bijkomende administratiekost. 
Artikel 5 – Annuleringsvoorwaarden 
Indien de aanvrager geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde accommodatie wordt een retributie 
toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering via email kenbaar werd gemaakt. 
De annulering moet steeds gebeuren via sporthaldering@brecht.be 
Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot 1 maand voor datum van gebruik. Het totaal aantal 
geannuleerde uren dat niet aangerekend wordt, kan maximum 10% bedragen van het totale aantal gehuurde 
uren op jaarbasis. 
Ook indien de termijn waarin kosteloos kan geannuleerd worden voorbij is, dient de gebruiker ieder niet-
gebruik van aangevraagde uren vooraf te melden. Wanneer vooraf geen annulering werd doorgegeven, zal 
er een retributie aangerekend worden. 
  

Tijdstip van annuleren vóór het moment dat 
de sportinfrastructuur ter beschikking wordt 

gesteld 
Retributie 

niet geannuleerd 200% van de voorziene retributie. 

annuleren 1 maand of minder voor het moment 
dat 

de sportinfrastructuur ter beschikking wordt 
gesteld 

100% van de voorziene retributie. 

annuleren 1 maand of meer voor het moment 
dat 

de sportinfrastructuur ter beschikking wordt 
gesteld 

0% van de voorziene retributie 

  
Enkel wanneer er door het gemeentebestuur ontegensprekelijk en onmiddellijk overmacht kan vastgesteld 
worden vanwege de gebruiker (zoals o.a. winterse weeromstandigheden of algemene afgelastingen van 
competitiespeeldagen door een bond), worden geen annuleringskosten aangerekend. 
De gebruiker dient in voorkomend geval bij annulatie verzoek expliciet melding te maken dat er overmacht 
wordt ingeroepen. 
Geldt niet als overmacht o.a. ziekte, geen vervoer, forfait van de tegenstander 
Artikel 6 – Niet proper achterlaten van de accommodatie 
De gebruiker van de accommodatie dient deze na het gebruik in propere staat achter te laten. Al het vuil dat 
niet het gevolg is van normaal gebruik dient door de gebruiker verwijderd te worden (b.v. bekertjes, blikjes, 
flesjes, papiertjes, tijdelijke wegwijzers, vlaggen, …). Indien de accommodaties na ter beschikking stelling 
niet proper worden achtergelaten, worden de volgende forfaitaire retributies toegepast: 
Kleedkamer: 50,00 EUR per kleedkamer 
Inkomhal: 50,00 EUR 
Gangen: 2,00 EUR per lopende meter 
Turnzaal 50,00 EUR 
Toiletten: 25,00 EUR per toilet 
Indien het een extreme vervuiling betreft waarbij de kosten voor het schoonmaken van de accommodatie de 
forfaitaire retributies overschrijden, worden de werkelijk gemaakte schoonmaakkosten doorgerekend. 
Bijkomende forfaitaire retributies worden toegepast: 
Niet opbergen van het sportmateriaal: 50,00 EUR 
Nodeloos laten afgaan van het alarm: 50,00 EUR 
Niet tijdig verlaten van de accommodatie: 50,00 EUR per begonnen uur. 
Artikel 7 – Schade 
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die, hetzij opzettelijk hetzij onopzettelijk, toegebracht werd 
aan de accommodatie en het materiaal aanwezig tijdens de periode dat de accommodatie ter beschikking 
werd gesteld. De kosten voor het herstellen van schade die toegebracht werd aan de accommodatie en het 

mailto:sporthaldering@brecht.be
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materiaal tijdens de periode dat deze aan de gebruiker ter beschikking werd gesteld, zullen verhaald worden 
op deze gebruiker. 
Artikel 8 - Indexering 
De tarieven worden driejaarlijks op 31 augustus aangepast volgens de schommelingen van de 
gezondheidsindex. De eerste indexering zal gebeuren op 31 augustus 2019. Deze aanpassing gebeurt door 
middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand juli van het betreffende jaar 
te delen door het indexcijfer van de maand juli 2013. 
Bij de indexering worden de tarieven afgerond tot op de dichtstbijzijnde 10 cent. 
Artikel 9 – Betalen van de retributie 
Alle vergoedingen voor gebruik van de turnzaal dienen betaald te worden aan de gemeente Brecht. 
De gebruikers betalen maandelijks na ontvangst van de rekening door overschrijving op een financiële 
rekening van het gemeentebestuur. 
Aan niet-erkende gebruikers die occasionele gebruik maken van de sportzaal kan gevraagd worden om de 
vastgestelde retributie te betalen voorafgaand aan het gebruik. 
Artikel 10 – Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag na vervaldatum kan de gebruiker onmiddellijk het gebruik van 
de accommodatie ontzegd worden. 
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het 
oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het 
gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De rechtbanken 
van Antwerpen zijn bevoegd. 
Artikel 11 – Afwijkingen          
Het College van Burgemeester en Schepenen is tevens gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit 
reglement, behalve wat betreft vrijstellingen of vermindering daar deze bevoegdheid is voorbehouden aan de 
gemeenteraad. 
Artikel 12 - Voorgaande reglementen 
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze. 

10. Retributiereglement op gebruik sporthal de Ring - tot 31 augustus 2020 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 5: Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een 
geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan 18: Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Actie 74: Dagelijkse werking bruisend en actief 
Beleidsveld: 0742 
ARK: 7026000 
Omschrijving: Ontvangsten retributies gebruik sportlokalen 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41 
Gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019 "Retributiereglement op gebruik sporthal de Ring - januari 
tot 31 augustus 2020" 

Motivatie 
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op 
sportinfrastructuur. 
De retributie is verschuldigd door de gebruikers van de door de gemeente ter beschikking gestelde 
sportaccommodatie, met name Sporthal de Ring. 
Er wordt voor dit retributiereglement een uitzonderlijk korte looptermijn voorzien. Dit om de restperiode van 
het lopende sportseizoen te overbruggen tot aan de start van het nieuwe sportseizoen, namelijk 1 september 
2020. De gebruikers van de sportinfrastructuur tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2020 kregen reeds 
bevestiging van hun seizoensreservatie 2019-2020 met de geldende tarieven van het lopende 
retributiereglement. Daarom dient het geldende retributiereglement met de voorziene tarieven voor 
sportinfrastructuur te worden verdergezet tot en met 31 augustus 2020. Vanaf dan worden de tarieven en 
regelgeving aangepast die vervat worden in een nieuw retributiereglement voor de periode van 1 september 
2020 tot en met 31 december 2025.  
Er wordt een differentiatie gemaakt in de tarieven voor de verschillende gebruikers die opgedeeld worden in 
verschillende categorieën. Deze differentiatie is gebaseerd op het feit dat het bestuur bepaalde verenigingen 
en organisaties wenst te ondersteunen. Zo wil het bestuur de Brechtse verenigingen die kwalitatief werk 
leveren en die gevestigd zijn op het grondgebied van Brecht extra ondersteunen. Tevens zijn er voordelige 
tarieven voorzien ter ondersteuning van activiteiten die georganiseerd worden door erkende Brechtse 
verenigingen voor bepaalde doelgroepen: namelijk ouderen, personen met een handicap en jeugdtrainingen 
ter stimulering van de sport bij deze doelgroepen.  
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De wijziging aan dit reglement betreft de toevoeging van sluiting van de accommodatie door de gemeente, in 
dit geval omwille van COVID-19. Maar ook in andere omstandigheden zou het kunnen dat de gemeente het 
aanbod onvoorzien moet annuleren. De voorwaarden en betalingsmechanismen worden daarom 
toegevoegd.  

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 – Termijn 
Met ingang vanaf heden en voor een termijn eindigend op 31 augustus 2020 wordt een gemeentelijke 
retributie geheven voor het gebruik van Sporthal De Ring. 
Artikel 2 – Inhoud 
Dit retributiereglement bepaalt wie de retributie verschuldigd is, wie vrijgesteld is, hoeveel de retributie 
bedraagt en op welke manier betaald moet worden. 
Artikel 3 – Tarieven voor het gebruik van Sporthal De Ring voor sportieve activiteiten 
Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van de kleedkamers met douches. 
De sportruimtes worden voor minimum 1 uur ter beschikking gesteld. 
De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën: 
A. Erkende Brechtse verenigingen en hun adviesraden: 
Standaard tarief erkende vereniging Doelgroepenkorting 40% Hoeveelheidskorting 20% 

  Standaard tarief 
erkende vereniging 

Doelgroepenkorting 
40% 

Hoeveelheidskorting 
20% 

1/3 van de grote sportzaal 7,00 euro / uur 4,20 euro / uur 5,60 euro / uur 

2/3 van de grote sportzaal 14,00 euro / uur 8,40 euro / uur 11,20 euro / uur 

3/3 van de grote sportzaal 19,90 euro / uur 11,94 euro / uur 15,92 euro / uur 

Kleine sportzaal 7,00 euro / uur 4,20 euro / uur 5,60 euro / uur 

Doelgroepenkorting 40% voor erkende verenigingen: 
Een erkende vereniging krijgt een doelgroepenkorting van 40% op het standaardtarief aangerekend bij 
reservaties van sportactiviteiten voor volgende doelgroepen: 
• Jeugd (-18 jaar), 
• Ouderen (+50 jaar), 
• Personen met een handicap 
Hoeveelheidskorting 20% erkende verenigingen: 
Erkende Brechtse verenigingen die weerkerende reservaties hebben met een minimum van 20 weken per 
werkjaar genieten van een hoeveelheidskorting van 20% op het standaardtarief voor erkende Brechtse 
verenigingen. 
Kortingen worden niet gecumuleerd: 
Gebruikers die voor beide kortingstarieven in aanmerking komen, zullen de meest voordelige korting 
aangerekend krijgen, met name de doelgroepenkorting. 
B. Brechtse scholen: 

1/3 van de grote sportzaal 4,20 euro / uur 

2/3 van de grote sportzaal 8,40 euro / uur 

3/3 van de grote sportzaal 11,94 euro / uur 

Kleine sportzaal 4,20 euro / uur 

C. Niet erkende gebruikers 
Niet erkende gebruikers zijn alle gebruikers die niet erkend zijn door de gemeente Brecht als vereniging, 
waaronder niet-erkende verenigingen, buiten-Brechtse verenigingen, Brechtse inwoners, particulieren, 
bedrijven en andere organisaties en instellingen. 
Er worden geen kortingen toegekend op tarieven voor niet erkende gebruikers. 

1/3 van de grote sportzaal 10,00 euro / uur 

2/3 van de grote sportzaal 20,00 euro / uur 

3/3 van de grote sportzaal 30,00 euro / uur 

Kleine sportzaal 10,00 euro / uur 

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

  Erkende vereniging Brechtse scholen Niet-erkende gebruiker 

Evenement 150 euro / dag 150 euro / dag 250 euro / dag 
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Artikel 5 – Tarieven voor het afzonderlijk gebruik van de kleedkamers 
Bij het afzonderlijk gebruik van de kleedkamers zonder gebruik te maken van de sportzalen worden 
volgende retributies aangerekend: 
Per kleedkamer: 8,00 euro / uur 
Artikel 6 – Vrijstelling van retributie 
De activiteiten en evenementen die ingericht worden door de gemeentelijke diensten zijn automatisch 
vrijgesteld van retributie. 
Ook organisaties die op uitnodiging van het gemeentebestuur de sportaccommodatie gebruiken kunnen 
vrijgesteld worden van de retributie. 
De gemeente kan de accommodatie (tijdelijk) sluiten. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden 
bij annulering van de ter beschikking stelling van de accommodatie. In deze gevallen is er geen retributie 
verschuldigd voor het gebruik van de accommodatie aangezien er geen prestatie geleverd wordt. 
Retributies die reeds betaald werden, worden bij annulering door de gemeente terugbetaald aan de 
gebruiker, zonder bijkomende administratiekost. 
Artikel 7 – Annuleringsvoorwaarden 
Indien de aanvrager geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde accommodatie wordt een retributie 
toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering via email kenbaar werd gemaakt. 
De annulering moet steeds gebeuren via sporthaldering@brecht.be 
Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot 1 maand voor datum van gebruik. Het totaal aantal 
geannuleerde uren dat niet aangerekend wordt, kan maximum 10% bedragen van het totale aantal 
gehuurde uren op jaarbasis. 
Ook indien de termijn waarin kosteloos kan geannuleerd worden voorbij is, dient de gebruiker ieder niet-
gebruik van aangevraagde uren vooraf te melden. Wanneer vooraf geen annulering werd doorgegeven, zal 
er een retributie aangerekend worden. 

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

Retributie 

niet geannuleerd 200% van de voorziene retributie. 

annuleren 1 maand of minder voor het moment 
dat de sportinfrastructuur ter beschikking wordt 
gesteld 

100% van de voorziene retributie. 

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

0% van de voorziene retributie 

Enkel wanneer er door het gemeentebestuur ontegensprekelijk en onmiddellijk overmacht kan vastgesteld 
worden vanwege de gebruiker (zoals o.a. winterse weersomstandigheden of algemene afgelastingen van 
competitiespeeldagen door een bond), worden geen annuleringskosten aangerekend. 
De gebruiker dient in voorkomend geval bij annulatie verzoek expliciet melding te maken dat er overmacht 
wordt ingeroepen. 
Geldt niet als overmacht o.a. ziekte, geen vervoer, forfait van de tegenstander 
Artikel 8 – Niet proper achterlaten van de accommodatie 
De gebruiker van de accommodatie dient deze na het gebruik in propere staat achter te laten. Al het vuil dat 
niet het gevolg is van normaal gebruik dient door de gebruiker verwijderd te worden (b.v. bekertjes, blikjes, 
flesjes, papiertjes, tijdelijke wegwijzers, vlaggen, …). Indien de accommodaties na ter beschikking stelling 
niet proper worden achtergelaten, worden de volgende forfaitaire retributies toegepast: 
• Kleedkamer: 50,00 EUR per kleedkamer 
• Inkomhal: 50,00 EUR 
• Parking: 100,00 EUR 
• Gangen: 2,00 EUR per lopende meter 
• Grote sportzaal: 100,00 EUR 
• Kleine sportzaal 50,00 EUR 
• Douches: 25,00 EUR per douche 
• Toiletten: 25,00 EUR per toilet 
Indien het een extreme vervuiling betreft waarbij de kosten voor het schoonmaken van de accommodatie de 
forfaitaire retributies overschrijden, worden de werkelijk gemaakte schoonmaakkosten doorgerekend. 
Bijkomende forfaitaire retributies worden toegepast: 
• Niet opbergen van het sportmateriaal: 50,00 EUR 
• Nodeloos laten afgaan van het alarm: 50,00 EUR 
• Niet tijdig verlaten van de accommodatie: 50,00 EUR per begonnen uur. 
Artikel 9 – Schade 
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die, hetzij opzettelijk hetzij onopzettelijk, toegebracht werd 
aan de accommodatie en het materiaal aanwezig tijdens de periode dat de accommodatie ter beschikking 
werd gesteld. De kosten voor het herstellen van schade die toegebracht werd aan de accommodatie en het 
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materiaal tijdens de periode dat deze aan de gebruiker ter beschikking werd gesteld, zullen verhaald 
worden op deze gebruiker. 
Artikel 10 - Indexering 
De tarieven worden driejaarlijks op 31 augustus aangepast volgens de schommelingen van de 
gezondheidsindex. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het 
indexcijfer van de maand januari van het betreffende jaar te delen door het indexcijfer van de maand januari 
2020. 
Bij de indexering worden de tarieven afgerond tot op de dichtstbijzijnde 10 cent. 
Artikel 11 – Betalen van de retributie 
Alle vergoedingen voor gebruik van de sporthal dienen betaald te worden aan de gemeente Brecht. 
De gebruikers betalen maandelijks na ontvangst van de rekening door overschrijving op een financiële 
rekening van het gemeentebestuur. 
Aan niet-erkende gebruikers die occasionele gebruik maken van de sportzaal kan gevraagd worden om de 
vastgestelde retributie te betalen voorafgaand aan het gebruik. 
Artikel 10 – Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag na vervaldatum kan de gebruiker onmiddellijk het gebruik van 
de accommodatie ontzegd worden. 
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het 
oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het 
gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De rechtbanken 
van Antwerpen zijn bevoegd. 
Artikel 11 – Afwijkingen 
Het College van Burgemeester en Schepenen is tevens gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit 
reglement, behalve inzake vrijstellingen en verminderingen daar die zijn voorbehouden aan de 
gemeenteraad. 
Artikel 12 - Voorgaande reglementen 
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze. 

11. Retributiereglement i.v.m. gebruik cultuurinfrastructuur tot en met augustus 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 5: Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een 
geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan 18: Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Actie 74: Dagelijkse werking bruisend en actief 
Beleidsveld: 0705 
ARK: 7026000 
Omschrijving: Ontvangsten retributies gebruik lokalen GC en OC 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41 
Gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019 "Retributiereglement i.v.m. gebruik cultuurinfrastructuur 
januari tot en met augustus"  

Motivatie 
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op 
cultuurinfrastructuur. 
De retributie is verschuldigd door de gebruikers van de door de gemeente ter beschikking gestelde 
cultuuraccommodatie. 
Aangezien gebruikers zalen vastlegden onder de voorwaarden van retributiereglement dat geldig was van 
2013-2019 dienen we deze voorwaarden nog te hanteren tot het einde van deze vastleggingen i.e. tot eind 
augustus 2020. Vandaar dat deze voorwaarden dus hernomen worden voor de periode van heden tot en 
met 31 augustus 2020 
De wijziging aan dit reglement betreft de toevoeging van sluiting van de accommodatie door de gemeente, in 
dit geval omwille van COVID-19. Maar ook in andere omstandigheden zou het kunnen dat de gemeente het 
aanbod onvoorzien moet annuleren. De voorwaarden en betalingsmechanismen worden daarom 
toegevoegd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eenmalig gebruik en terugkerend gebruik (welke ook 
de frequentie). Aangezien het terugkerend gebruik reeds bevoordeeld wordt door een gunstiger tarief, 
gelden er geen vrijstellingen of vermindering bij annulering door de gemeente voor bepaalde periodes. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 
Artikel 1 
Met ingang vanaf heden en voor een termijn die eindigt op 31/8/2020 wordt een gemeentelijke retributie 
geheven voor het gebruik van de gemeentelijke vergaderlokalen in het gemeenschapscentrum ‘Jan Vander 
Noot’, ’t Centrum Sint-Lenaarts, het Goorhof in Sint-Job-In’t-Goor en de kapel van het Oud Klooster. 
Artikel 2 : De retributie is verschuldigd door de personen of de verenigingen die het gebruik van een 
vergaderlokaal aanvragen. 
Artikel 3 Deze retributie wordt vastgesteld als volgt: 
A. 1) Gemeenschapscentrum Jan vander Noot en kapel Oud Klooster 
- 32 EUR per jaar voor een vergaderzaal waar de gebruiker 12 bestuursvergaderingen in kan houden (elke 
maand één) en waar de gebruiker één algemene vergadering in kan houden. 
- Voor activiteiten (zonder winstoogmerk) toegankelijk voor uitsluitend leden of open voor het publiek, wordt 
de retributie voor de gebruiker als volgt vastgesteld: 
- zaal Gabriël Mudaeus (maximum 30 personen) : 8 EUR per dag 
- zaal Max Wildiers (maximum 30 personen) : 8 EUR per dag 
- zaal Joannes Custos (40-50 personen) : 16 EUR per dag 
- zaal Simon Goossens (40-50 personen) : 16 EUR per dag 
- zaal Joannes Custos en Simon Goossens (samen) : 32 EUR per dag 
- zaal Leonardus Lessius (polyvalente zaal) : 48 EUR per dag 
- kapel Oud Klooster: 48 EUR per dag 
- Voor het gebruik van de polyvalente zaal of kapel, voor het organiseren van een tentoonstelling met gratis 
inkom, zal de gebruiker een retributie dienen te betalen van 100 EUR per week volgens de modaliteiten 
vervat in het huishoudelijk reglement. 
Het gebruiken van de cafetaria (in combinatie met zaal of lokaal) : 16 EUR 
Het gebruiken van de keuken (in combinatie met zaal of lokaal) : 16 EUR 
- Gedurende een jaar wekelijks één der voormelde zalen (behalve de kapel) gebruiken in het CC, kostprijs 
110 EUR per jaar. 
- Gedurende een jaar 2 x per week één der voormelde zalen (behalve de kapel) gebruiken in het CC, 
kostprijs 155 EUR per jaar. 
- Gedurende een jaar 3 x per week een lokaal (behalve de kapel) gebruiken in het CC, kostprijs 185 EUR 
per jaar. 
Voor personen of verenigingen die niet aangesloten zijn bij één van de gemeentelijke raden worden de 
retributies vermenigvuldigd met coëfficiënt 3. 
2) Annulatie 
- Annuleren kan enkel schriftelijk, door terugzending van de gebruikersovereenkomst met de vermelding 
‘Annulatie aub’ met datum en handtekening. In dringende gevallen dient de overeenkomst met deze 
vermeldingen op de cultuurdienst bezorgd te worden tijdens de openingsuren. Annulaties achteraf en te laat 
binnengekomen annulaties worden niet aanvaard. In dat geval dient de volledige retributie te worden 
betaald. 
- Indien de gebruiker/aanvrager afziet van het gebruik van een eerder aangevraagd en toegezegd lokaal ten 
laatste 5 werkdagen voor de geplande activiteit, dan dient er geen vergoeding betaald te worden, 
behoudens in volgende gevallen: 
o Het betreft de Leonardus Lessiuszaal: indien de annulatie minder dan 3 maanden op voorhand gebeurt, 
dient 50% van de retributie betaald te worden; indien de annulatie minder dan 6 weken op voorhand gebeurt, 
is het volledige bedrag verschuldigd. 
o Het betreft de formule ‘tentoonstelling met gratis inkom’-pakket: indien de annulatie minder dan 3 maanden 
op 
voorhand gebeurt, dient 50% van de retributie betaald te worden; indien de annulatie minder dan 6 weken op 
voorhand gebeurt, is het volledige bedrag verschuldigd. Dit geldt eveneens voor de kapel. 
o Het betreft de formules ‘gedurende een jaar’: deze kunnen niet geannuleerd worden: het volledige bedrag 
is verschuldigd. 
- Ingeval van bewezen en manifeste overmacht m.b.t. het wegvallen van de activiteit of het tijdig indienen 
van de annulering, kan op advies van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum aan het college 
van burgemeester en schepenen worden voorgesteld af te zien van het innen van deze vergoedingen. De 
aanvraag hiertoe moet gericht worden aan het beheersorgaan. 
- Indien het gemeentebestuur door bewezen en manifeste overmacht de ruimtes niet ter beschikking kan 
stellen, zal de gebruiker/aanvrager geen enkel recht op schadevergoeding kunnen laten gelden. 
B. ’t Centrum Sint-Lenaarts / Goorhof 
Voor het gebruik voor éénmalige activiteit (zonder winstoogmerk) toegankelijk voor uitsluitend leden of open 
voor het publiek, wordt de retributie voor de gebruiker als volgt vastgesteld : 
Vergaderlokaal: 16,00EUR/dag 
Podiumzaal:  48,00EUR/dag 
Foyer: 48,00EUR/dag 
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Keuken: 16,00EUR/dag) 
Goorhof: - klein vergaderlokaal (maximum 30 personen): 8 euro per dag 
- feestzaal: 48 euro per dag 
- Voor het maandelijks (maximum 12 activiteiten per jaar) gebruiken van één vergaderlokaal of feestzaal 
wordt de retributie voor de gebruiker vastgesteld op 32 EUR per jaar. 
- Voor het 13 tot en met 24 maal gebruik van één vergaderlokaal of feestzaal wordt de retributie voor de 
gebruiker vastgesteld op 65 EUR per jaar. 
- Voor het wekelijks gebruik van één vergaderlokaal of feestzaal wordt de retributie voor de gebruiker 
vastgesteld op 110 EUR per jaar. 
- Voor het twee maal per week gebruik van één vergaderlokaal of feestzaal wordt de retributie voor de 
gebruiker vastgesteld op 155 EUR per jaar. 
- Voor het gebruik van een zaal of een lokaal in combinatie met de keuken zal de basisretributie verhoogd 
worden met 16 EUR per dag. 
- Voor het gebruik van de keuken apart wordt de retributie voor de gebruiker vastgesteld op 16 EUR per dag. 
- Voor het gebruik van de feestzaal met het oog op het organiseren van een tentoonstelling met gratis inkom, 
zal de gebruiker een retributie dienen te betalen van 100 EUR per week volgens de modaliteiten vervat in 
het huishoudelijk reglement. 
- Voor het gebruik van de feestzaal met het oog op het organiseren van een bal of fuif met een publiek 
karakter zal de gebruiker een retributie dienen te betalen van 310 EUR per dag. Tevens zal de gebruiker 
voor het poetsen van de zaal een bijkomende retributie dienen te betalen van 125 EUR. 
Voor personen of verenigingen die niet aangesloten zijn bij één van de gemeentelijke raden worden de 
retributies vermenigvuldigd met het coëfficiënt 3. 
Artikel 4 
De retributie zal niet toegepast worden voor de door de gemeente bevorderde initiatieven in samenwerking 
met het Rode Kruis. 
Artikel 5 
Een bedrag gelijk aan de retributie zal op het ogenblik van de aanvraag in bewaring gegeven worden bij de 
gemeenteontvanger of zijn aangestelde, en een ontvangstbewijs zal worden afgegeven. De retributie wordt 
eisbaar zodra de dienstverlening aanvangt. Bij gebrek aan betaling wordt de inning ervan burgerrechtelijk 
gevorderd. 
Artikel 6  
De gemeente kan de accommodatie (tijdelijk) sluiten. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden bij 
annulering van de ter beschikking stelling van de accommodatie.  
In deze gevallen is er geen retributie verschuldigd voor het gebruik van de accommodatie voor éénmalige 
activiteiten aangezien er geen prestatie geleverd wordt. Retributies voor eenmalig gebruik die reeds betaald 
werden, worden bij annulering door de gemeente terugbetaald aan de gebruiker, zonder bijkomende 
administratiekost.  
Artikel 7  
Onderhavig reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de hogere overheid, financieel directeur, het 
ocmw en de concessionarissen. 
Artikel 8 
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze. 
 

12. Tijdelijke vrijstelling van betaling voor concessieovereenkomst Goorhof ten gevolge van 
COVID-19 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 5: Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een 
geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan 18: Dagelijkse werking bruisend en actief 
Actie 74: Dagelijkse werking bruisend en actief 
Beleidsveld: 0709 
ARK: 7470200 
Omschrijving: Ontvangsten concessies Goorhof  

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur, art. 41 
Besluit van de gemeenteraad van 10 september 2015 "Aanpassing concessieovereenkomst Goorhof - 
verhoging vergoeding" en de daaruit vloeiende concessieovereenkomst met Yvette Thijs en Bart Buelens, 
artikel 8 'concessieprijs' 

Motivatie 
In het kader van de federale maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn de 
concessionarissen verplicht hun handelszaken tijdelijk te sluiten. Aangezien deze zeer uitzonderlijke 
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maatregelen zijn ingeroepen om een geval van overmacht, en deze sluiting negatieve gevolgen heeft voor 
de betrokken concessionarissen, wenst de gemeente hen te ondersteunen. Deze steun uit zich in een 
vrijstelling van betaling van de maandelijkse concessievergoeding, gedurende de periode van sluiting. De 
vrijstelling gaat in vanaf de vergoeding voor de maand april tot en met de vergoeding voor de maand waarin 
de opening opnieuw mogelijk zal zijn. Bijvoorbeeld: als de regering beslist om op 3 april alles opnieuw te 
openen, zal de vrijstelling enkel gelden voor de vergoeding van april; als de regering beslist om op 1 mei te 
openen, zal de vrijstelling gelden voor de vergoeding van april en mei. 
Burgemeester S. Deckers geeft hierbij een gepaste toelichting. 
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar de geluidsopname via Teams van vandaag, 9 april 2020. 
Raadslid J. Segers zegt dat OPrecht Brecht het goed vindt dat er ondersteuningsmaatregelen worden 
genomen, maar vraagt of er nog meer ondersteuningsmaatregelen zijn (in het algemeen) die komen in het 
kader van het Coronavirus? 
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat er al heel wat op touw gezet is  voor de ondersteuning van allerlei 
diensten. Bijvoorbeeld worden de welzijnsschakels extra voorzien omdat ze problemen hebben om 
overschotten van voedsel te bekomen op veilingen. Wat belangrijk zal zijn, is dat we alles in kaart brengen 
en dat we goed bekijken waar de noden effectief zijn. We moeten ons geen illusies maken. We zullen niet 
alle noden kunnen ledigen. We zullen de nodige investeringen blijven doen. Bij het maken van de keuzes 
houden we rekening met het reglement op de aanbestedingen, maar ook dat we maximaal gebruik maken 
van lokale aankopen. Bijvoorbeeld kunnen we nadenken over het wegvallen van retributies voor inname 
openbaar terrein, standgelden voor marktkramers, ondersteuningen voor verenigingen. Het is te vroeg om 
concrete maatregelen op te noemen. 
Raadslid J. Slegers : We horen dat andere gemeenten hierover hebben samengezeten. Zijn we ook hierover 
al samengekomen? Wie gaat dit op poten zetten? 
Burgemeester S. Deckers repliceert dat we er ook al over nagedacht hebben. Het is nog te vroeg om 
specifieke maatregelen op te sommen. Je moet maar eens kijken wat andere gemeenten hebben gedaan. 
Dat gaat ook over het laten wegvallen van bijvoorbeeld het innen van retributies. Binnen het college zal 
afgetoetst worden hoe we hiermee om zullen gaan. 
Raadslid J. Slegers meldt dat het belangrijk is dat de adviesraden hier bij betrokken worden. 
Raadslid M. Van den Lemmer vraagt ook om te denken aan mensen met een buitenverblijf en De Groene 
Linde. Zij willen al graag open zijn, maar dat kan niet. Zij vraagt ook om te bekijken of ze minder moeten 
betalen omdat ze minder genot hebben van hun buitenverblijf? 
Burgemeester S. Deckers zegt dat zij nu inderdaad geen gebruik maken van de accommodatie, omdat 
mensen niet naar hun tweede verblijf mogen komen. Dit wordt mee opgenomen in de lijst om te 
onderzoeken. Dit zal ook afhangen van de duurtijd van de maatregelen. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de concessionaris van het Goorhof vrij van betaling van 
de concessievergoedingen bepaald in de overeenkomst ten gevolge van COVID-19, voor de maanden april 
tot en met de maand waarin de opening opnieuw mogelijk is. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de concessionaris, de dienst vrije tijd en de financiële dienst. 

gemeentelijke basisschool 

13. Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale Vereniging Scholengemeenschap 
basisonderwijs De Voorkempen - Verlenging schooljaren 2020-2026 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000003 - We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis 
wordt gelegd in kwalitatief onderwijs 
Actieplan:AP000010 - Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs 
Actie: A000049 - Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen 
Beleidsveld:BV0800 
ARK: 6492000 
Omschrijving: Toelage scholengemeenschap 
 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikels 40, 41, 388 tot en met 395. 
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikel 125bis tot en met 125 quaterdecies, zoals gewijzigd 
door het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX. 
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Het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2003 en volgende over de vorming van de huidige 
scholengemeenschap. 
Artikel 3, §2 van de overeenkomst scholengemeenschap 2011 – 2014 in de vorm van een interlokale 
vereniging. 

Historiek 
Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een scholengemeenschap 
vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen. 
De huidige scholengemeenschap De Voorkempen werd onder de vorm van een interlokale vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid opgericht tussen de gemeentebesturen van Brecht, Malle, Schilde en 
Wijnegem voor hun gemeentelijke basisscholen. 

Advies 
Het beheerscomité van de scholengemeenschap gaf op 20 maart 2020 gunstig advies voor de verlenging 
van de samenwerking Scholengemeenschap Voorkempen voor een periode van zes schooljaren (2020-
2026). 
De Schoolraad gaf op 10 maart gunstig advies over de verlenging. 
Het Aboc behandelde de verlenging van de scholengemeenschap op 22 november 2019. 

Motivatie 
Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een scholengemeenschap 
vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen. 
Een scholengemeenschap moet zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten, op de eerste schooldag van 
februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen tellen en zich hoogstens over vijf aangrenzende 
onderwijszones uitstrekken. 
De huidige scholengemeenschap Voorkempen werd onder de vorm van een interlokale vereniging opgericht. 
Het college van burgemeester en schepenen gaf op 10 december 2020 reeds een principiële goedkeuring, 
zodat de vertegenwoordiger van het bestuur deze kon bevestigen op het beheerscomité van de 
scholengemeenschap op 20 maart 2020. 
De interlokale vereniging legde haar werking vast in de huidige overeenkomst van scholengemeenschap 
Voorkempen en deze loopt na een periode van zes schooljaren af op 31 augustus 2020.  
Alle deelnemers wensen de samenwerking te verlengen voor een periode van zes schooljaren, namelijk van 
1 september 2020 tot 31 augustus 2026, zoals afgesproken in de vergadering van het beheerscomité van de 
scholengemeenschap van 20 maart 2020. 
Volgens artikel 9 van de overeenkomst draagt elke gemeente a rato van het leerlingenaantal bij tot de 
financiële middelen. Het beheerscomité maakt afspraken over de jaarlijkse bijdrage per leerling. Voor het 
jaar 2021 wordt 5 euro per leerling voorgesteld of voor Brecht een bijdrage van 2 560 euro. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt goed om de huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap De Voorkempen in 
de vorm van een interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020 tot en met 
31 augustus 2026.  
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt een nominatieve subsidie goed aan ILV scholengemeenschap De Voorkempen voor 
2021-2026 à rato van 5 euro per leerling. In 2021 bedraagt deze 2.560 euro. Deze toelage is opgenomen in 
het meerjarenplan. 
Artikel 3 
De gemeenteraad keurt een nominatieve subsidie goed aan ILV scholengemeenschap De Voorkempen voor 
het schooljaar 2019-2020, te betalen in 2020, van 2.510 euro. Deze toelage is opgenomen in het 
meerjarenplan. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de scholengemeenschap De Voorkempen en aan de 
directie van GBS Brecht. 

erediensten 

14. Meerjarenplan 2020–2025 – Kerkraad Sint-Michiel 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief 
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Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV 0790 
ARK: 6640000 
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 43 

Historiek 
De gemeenteraad keurde d.d. 12 december 2019 het meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente goed. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 20 januari 2020 het meerjarenplan 2020 – 2025 goed. 

Motivatie 
De kerkfabrieken vragen volgende toelagen aan voor het meerjarenplan: 

MJP 2020-
2025  

naam 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringen                

  Sint Willebrordus 10.000 15.000 15.000 5.000 0 30.000 

  Sint Michiel 5.000 4.000 10.000 10.000 65.000 2.000 

  H. Man Job 67.595 51.000 0 20.000 2.000 2.000 

  Sint Leonardus 20.000 0 25.000 20.000 0 0 

  OLV Lourdes 9.000 5.000 25.000 2.000 2.000 2.000 

    111.595 75.000 75.000 57.000 69.000 36.000 

  voorzien in MJP 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

  wijziging MJP gemeente 46.595 10.000 10.000 -8.000 4.000 -29.000 

Exploitatie               

  H. Man Job 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100 

  Sint Willebrordus 0 300 350 400 450 500 

  OLV Lourdes 3.040 3.000 3.000 3.000 3.001 3.000 

    6.640 7.000 7.150 7.300 7.451 7.600 

  voorzien in MJP 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  wijziging MJP gemeente 1.640 2.000 2.150 2.300 2.451 2.600 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Michiel goed, met 
investeringstoelagen zoals vermeld in dit besluit. De nodige aanpassingen aan het meerjarenplan van de 
gemeente moeten gebeuren in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel, het provinciebestuur en het 
bisdom. 

15. Budget 2020 – Kerkraad Sint-Michiel - Aktename 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief 
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV0790 
ARK: 6640000 
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 48. 

Historiek 
Het budget 2020 Sint-Michiel past binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 Sint-Michiel. 
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Advies 
De kerkraad keurde d.d. 20 januari 2020 het budget 2020 goed. 

Motivatie 
Er wordt een investeringstoelage gevraagd van 5 000 euro in 2020 voor herstellingen aan het hoofdgebouw 
van de eredienst. 
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 april 2020, via Teams. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Michiel. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel, het provinciebestuur en het 
bisdom. 

16. Meerjarenplan 2020 – 2025 – Kerkraad Sint-Willibrordus 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief 
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV 0790 
ARK: 6640000 
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 43. 

Historiek 
De gemeenteraad keurde d.d. 12 december 2019 het meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente goed. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 30 december 2019 het meerjarenplan 2020 – 2025 goed. 

Motivatie 
De kerkfabrieken vragen volgende toelagen aan voor het meerjarenplan: 

MJP 2020-2025 naam 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringen               

  Sint Willebrordus 10.000 15.000 15.000 5.000 0 30.000 

  Sint Michiel 5.000 4.000 10.000 10.000 65.000 2.000 

  H. Man Job 67.595 51.000 0 20.000 2.000 2.000 

  Sint Leonardus 20.000 0 25.000 20.000 0 0 

  OLV Lourdes 9.000 5.000 25.000 2.000 2.000 2.000 

    111.595 75.000 75.000 57.000 69.000 36.000 

  voorzien in MJP 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

  
wijziging MJP 
gemeente 

46.595 10.000 10.000 -8.000 4.000 -29.000 

Exploitatie               

  H. Man Job 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100 

  Sint Willebrordus 0 300 350 400 450 500 

  OLV Lourdes 3.040 3.000 3.000 3.000 3.001 3.000 

    6.640 7.000 7.150 7.300 7.451 7.600 

  voorzien in MJP 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  
wijziging MJP 
gemeente 

1.640 2.000 2.150 2.300 2.451 2.600 

  

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus goed, met 
exploitatie- en investeringstoelagen zoals vermeld in dit besluit. De nodige aanpassingen aan het 
meerjarenplan van de gemeente moeten gebeuren in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus, het provinciebestuur en 
het bisdom. 

17. Budget 2020 – Kerkraad Sint-Willibrordus - Aktename 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief 
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV 0790 
ARK: 6640000 
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 48. 

Historiek 
Het budget 2020 Sint-Willibrordus past binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 Sint-Willibrordus 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 30 december 2019 het budget 2020 goed. 

Motivatie 
Er wordt een investeringstoelage gevraagd van 10 000 euro voor herstellingen aan het hoofdgebouw van de 
eredienst. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus, het provinciebestuur en 
het bisdom. 

18. Meerjarenplan 2020 – 2025 – Kerkraad Heilige Man Job 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief 
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV 0790 
ARK: 6640000 
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 43. 

Historiek 
De gemeenteraad keurde d.d. 12 december 2019 het meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente goed. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 7 januari 2020 het meerjarenplan 2020 – 2025 goed. 

Motivatie 
De kerkfabrieken vragen volgende toelagen aan voor het meerjarenplan: 

MJP 2020-2025  naam 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringen                

  Sint Willebrordus 10.000 15.000 15.000 5.000 0 30.000 

  Sint Michiel 5.000 4.000 10.000 10.000 65.000 2.000 
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  H. Man Job 67.595 51.000 0 20.000 2.000 2.000 

  Sint Leonardus 20.000 0 25.000 20.000 0 0 

  OLV Lourdes 9.000 5.000 25.000 2.000 2.000 2.000 

    111.595 75.000 75.000 57.000 69.000 36.000 

  voorzien in MJP 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

  
wijziging MJP 
gemeente 

46.595 10.000 10.000 -8.000 4.000 -29.000 

Exploitatie               

  H. Man Job 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100 

  Sint Willebrordus 0 300 350 400 450 500 

  OLV Lourdes 3.040 3.000 3.000 3.000 3.001 3.000 

    6.640 7.000 7.150 7.300 7.451 7.600 

  voorzien in MJP 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  
wijziging MJP 
gemeente 

1.640 2.000 2.150 2.300 2.451 2.600 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Heilige Man Job goed, met 
exploitatie- en investeringstoelagen zoals vermeld in dit besluit. De nodige aanpassingen aan het 
meerjarenplan van de gemeente moeten gebeuren in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige Man Job, het provinciebestuur en 
het bisdom. 

19. Budget 2020 – Kerkraad Heilige Man Job 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief 
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV 0790 
ARK: 6640000 en 6492000 
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten en werkingstoelage erediensten 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 48 

Historiek 
Het budget 2020 Heilige Man Job past binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 Heilige Man Job. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 7 januari 2020 het budget 2020 goed. 

Motivatie 
Er wordt een exploitatietoelage van 3 600 euro gevraagd voor 2020. Er wordt een investeringstoelage van 
67 595 euro gevraagd voor herstellingen aan het hoofdgebouw van de eredienst. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Heilige Man Job. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige Man Job,  het provinciebestuur en 
het bisdom. 

20. Meerjarenplan 2020 – 2025 – Kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
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Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief 
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV 0790 
ARK: 6640000 
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 43 

Historiek 
De gemeenteraad keurde d.d. 12 december 2019 het meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente goed. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 9 januari 2020 het meerjarenplan 2020 – 2025 goed.  

Motivatie 
De kerkfabrieken vragen volgende toelagen aan voor het meerjarenplan: 

MJP 2020-2025  naam 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringen                

  Sint Willebrordus 10.000 15.000 15.000 5.000 0 30.000 

  Sint Michiel 5.000 4.000 10.000 10.000 65.000 2.000 

  H. Man Job 67.595 51.000 0 20.000 2.000 2.000 

  Sint Leonardus 20.000 0 25.000 20.000 0 0 

  OLV Lourdes 9.000 5.000 25.000 2.000 2.000 2.000 

    111.595 75.000 75.000 57.000 69.000 36.000 

  voorzien in MJP 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

  
wijziging MJP 
gemeente 

46.595 10.000 10.000 -8.000 4.000 -29.000 

Exploitatie               

  H. Man Job 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100 

  Sint Willebrordus 0 300 350 400 450 500 

  OLV Lourdes 3.040 3.000 3.000 3.000 3.001 3.000 

    6.640 7.000 7.150 7.300 7.451 7.600 

  voorzien in MJP 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  
wijziging MJP 
gemeente 

1.640 2.000 2.150 2.300 2.451 2.600 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
goed, met exploitatie- en investeringstoelagen zoals vermeld in dit besluit. De nodige aanpassingen aan het 
meerjarenplan van de gemeente moeten gebeuren in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes, het 
provinciebestuur en het bisdom. 

21. Budget 2020 – Kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief 
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV 0790 
ARK: 6640000 en 6492000 
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten en werkingstoelage erediensten 
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Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 48 

Historiek 
Het budget 2020 Onze Lieve Vrouw van Lourdes past binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 9 januari 2020 het budget 2020 goed. 

Motivatie 
Er wordt een exploitatietoelage gevraagd van 3 039,76 euro voor 2020. Er wordt een investeringstoelage 
gevraagd van 9 000 euro voor herstellingen aan het hoofdgebouw van de eredienst. 

Besluit 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes, het 
provinciebestuur en het bisdom. 
  

22. Meerjarenplan 2020 - 2025 - Kerkraad Sint-Leonardus 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Leo Nicolaï, Voorzitter 
gemeenteraad 

Beleids- en beheerscyclus 
Voorzitter L. Nicolaï verlaat de zitting. 
Burgemeester S. Deckers neemt het voorzitterschap waar. 
  
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief 
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV 0790 
ARK: 6640000 
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Artikel 7, § 5, lid 3, 1°. 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 43 

Historiek 
De gemeenteraad keurde d.d. 12 december 2019 het meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente goed. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 28 januari 2020 het meerjarenplan 2020 – 2025 goed. 

Motivatie 
De kerkfabrieken vragen volgende toelagen aan voor het meerjarenplan: 

MJP 2020-2025  naam 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringen                

  Sint Willebrordus 10.000 15.000 15.000 5.000 0 30.000 

  Sint Michiel 5.000 4.000 10.000 10.000 65.000 2.000 

  H. Man Job 67.595 51.000 0 20.000 2.000 2.000 

  Sint Leonardus 20.000 0 25.000 20.000 0 0 

  OLV Lourdes 9.000 5.000 25.000 2.000 2.000 2.000 

    111.595 75.000 75.000 57.000 69.000 36.000 

  voorzien in MJP 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

  
wijziging MJP 
gemeente 

46.595 10.000 10.000 -8.000 4.000 -29.000 

Exploitatie               
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  H. Man Job 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100 

  Sint Willebrordus 0 300 350 400 450 500 

  OLV Lourdes 3.040 3.000 3.000 3.000 3.001 3.000 

    6.640 7.000 7.150 7.300 7.451 7.600 

  voorzien in MJP 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  
wijziging MJP 
gemeente 

1.640 2.000 2.150 2.300 2.451 2.600 

Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 april 2020, via Teams. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Leonardus met 
investeringstoelagen zoals vermeld in dit besluit, mits volgende opmerkingen: 
a) De Z-waarde wordt in de loop van 2020 op een correcte manier boekhoudkundig opnieuw naar 0 
gebracht. 
De nodige aanpassingen aan het meerjarenplan van de gemeente moeten gebeuren in de eerstvolgende 
aanpassing van het meerjarenplan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus, het provinciebestuur en 
het bisdom. 

23. Budget 2020 - Kerkraad Sint-Leonardus 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Leo Nicolaï, Voorzitter 
gemeenteraad 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief 
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV 0790 
ARK: 6640000 
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
artikel 7, § 5, lid 3, 1°. 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 48. 

Historiek 
Het budget 2020 Sint-Leonardus past binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 Sint-Leonardus 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 28 januari 2020 het meerjarenplan 2020 – 2025 goed. 

Motivatie 
Er wordt een investeringstoelage gevraagd van 20 000 euro voor herstellingen aan andere gebouwen van 
de eredienst. 
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 april 2020, via Teams. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Leonardus mits volgende overweging: 
a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus, het provinciebestuur en 
het bisdom. 
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Voorzitter L. Nicolaï neemt terug deel aan de zitting en neemt het voorzitterschap terug waar. 
 
 
 
 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


