Zitting van de Gemeenteraad donderdag 14 mei 2020
Aanwezigen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

OPENBAAR
verslag - dagorde
1.

Verslag voorgaande zitting 9 april 2020

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 januari 2019 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad
Historiek
Zoals in de raad voor maatschappelijk welzijn reeds toegelicht, zal raadslid I. De Beuckelaer in de toekomst
als onafhankelijk raadslid zetelen.
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 9 april 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.
Stemming:
Met 25 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie
Mannaerts, Ivan Flebus), 4 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den
Lemmer, Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 april 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van
de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

ruimte - infrastructuur
2.

Onderhouds-en herstellingswerken 2020 gemeente Brecht - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.
Actieplan: AP000005 - Brecht zet in op het groene karakter van de gemeente en degelijk onderhoud ervan.
Actie: A000013 - Dagelijkse werking wegen- en groendienst.
Beleidsveld: BV 0200
ARK: 2240000
Omschrijving: Onderhouds- en herstellingswerken gemeentewegen, voet- en fietspaden (o.a.
overlagingswerken)
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende
het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
Historiek
Beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 26 maart 2018 voor de aanstelling van studiebureau
Schillebeeckx voor opmaak van lastvoorwaarden voor de onderhouds-en herstellingswerken in de gemeente
Brecht voor 2018-2019-2020-2021.
Motivatie
In het kader van de opdracht “Onderhouds-en herstellingswerken gemeente Brecht” werd een bestek
opgesteld door het studiebureau Schillebeeckx.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 239.155,00 excl. btw of € 289.377,55 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Schepen D. De Veuster stelt dat het college van burgemeester en schepenen voor de periode 2018 t/m
2021 studiebureau Schillebeeckx aanstelde voor de opmaak van de lastvoorwaarden voor de onderhoudsen herstellingswerkzaamheden. In het kader van deze opdracht werkten zij een bestek uit voor het jaar
2020. Na advies van onze gemeentelijke wegendienst kreeg dit dossier verder vorm tijdens de
vergaderingen van het college van 3103 en 0704.
Deze opdracht gaat gepaard met een uitgave van € 239.155,00 excl. btw of € 289.377,55 incl. 21% btw en
er zal gewerkt worden op 9 locaties. In de ontwerpnotulen kan u lezen hoe de opdracht wordt gegund.
Dan nog een beknopte toelichting over de werken zelf:
Edith Cavellaan: hier wordt een nieuw verkeersplateau gerealiseerd en krijgt de toplaag asfalt een rode
kleur. Deze laatste actie kadert in het project veilige schoolomgevingen, waarbij de Edith Cavellaan een
fietsstraat wordt, net zoals de aangrenzende Alfons De Clerckstraat die eveneens een rode toplaag krijgt.
Eerder werd het kruispunt van deze straten en de Korte Nieuwstraat heraangelegd en verhoogd en na deze
werken zal gans de omgeving beter ogen en veiliger worden. In dezelfde omgeving komt ook nog de Henri
Dunantlei aan bod en niet laan zoals vermeld in het dossier.
D’Hoef wordt eveneens aangepakt (een zijstraat van de Mallebaan). In de Legeheideweg worden 55
betonplaten vervangen.
In de omgeving van het station krijgt de Oudaenstraat een nieuwe toplaag en hetzelfde geldt voor de
Kapelstraat onder de brug van de E19.
Dan is het nog de bedoeling om de plateauopritten van het verkeersplateau ter hoogte van Kristus Koning te
herstellen, net zoals het basketbalveldje op domein De Merel. Dit was al eerder ingepland, maar werd
uitgesteld omdat de exacte inplanting van de tennishal nog onduidelijk was.
Suggesties voor andere weg- en overlagingswerken zijn welkom met het oog op de opmaak van
toekomstige dossiers.
Het college van burgemeester en schepenen stelde voor de periode 2018 t/m 2021 studiebureau
Schillebeeckx aan voor de opmaak van de lastvoorwaarden voor de onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden. In het kader van deze opdracht werkten zij een bestek uit voor het jaar 2020.
Na advies van onze gemeentelijke wegendienst kreeg dit dossier verder vorm tijdens de vergaderingen van
het college van 3103 en 0704.
Deze opdracht gaat gepaard met een uitgave van € 239.155,00 excl. btw of € 289.377,55 incl. 21% btw en
er zal gewerkt worden op 9 locaties. In de ontwerpnotulen kan u lezen hoe de opdracht wordt gegund.
Dan nog een beknopte toelichting over de werken zelf:
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Edith Cavellaan: hier wordt een nieuw verkeersplateau gerealiseerd en krijgt de toplaag asfalt een rode
kleur. Deze laatste actie kadert in het project veilige schoolomgevingen, waarbij de Edith Cavellaan een
fietsstraat wordt, net zoals de aangrenzende Alfons De Clerckstraat die eveneens een rode toplaag krijgt.
Eerder werd het kruispunt van deze straten en de Korte Nieuwstraat heraangelegd en verhoogd en na deze
werken zal gans de omgeving beter ogen en veiliger worden. In dezelfde omgeving komt ook nog de Henri
Dunantlei aan bod en niet laan zoals vermeld in het dossier.
D’Hoef wordt eveneens aangepakt (een zijstraat van de Mallebaan). In de Legeheideweg worden 55
betonplaten vervangen.
In de omgeving van het station krijgt de Oudaenstraat een nieuwe toplaag en hetzelfde geldt voor de
Kapelstraat onder de brug van de E19.
Dan is het nog de bedoeling om de plateauopritten van het verkeersplateau ter hoogte van Kristus Koning te
herstellen, net zoals het basketbalveldje op domein De Merel. Dit was al eerder ingepland, maar werd
uitgesteld omdat de exacte inplanting van de tennishal nog onduidelijk was.
Suggesties voor andere weg- en overlagingswerken zijn welkom met het oog op de opmaak van
toekomstige dossiers.
Raadslid P. Van Assche stelt een eenvoudige en korte vraag omtrent de conformiteit van de
plateauhellingen.
Schepen D. De Veuster repliceert dat de plateaus die we nu aanleggen waar er gebruik wordt gemaakt met
elementen, conform zouden moeten zijn. Dit is een taak voor het studiebureau. Dit werd bij een vorige
gelegenheid ook nagekeken.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het bestek en de raming voor de opdracht “Onderhouds-en herstellingswerken gemeente Brecht”, opgesteld
door studiebureau Schillebeeckx worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 239.155,00 excl. btw of
€ 289.377,55 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
Afschrift wordt overgemaakt aan de dienst wegen en studiebureau Schillebeeckx.
3.

Vervanging betonplaten rijweg Leeuwerk - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 2020/008

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: A000019 - Vervanging betonplaten Leeuwerk
Beleidsveld: BV 0200
ARK: 2240000
Omschrijving: Vervanging betonplaten Leeuwerk
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende
het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
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Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
Historiek
De ontwerpopdracht voor de opdracht “Vervanging betonplaten rijweg Leeuwerk” werd d.d. 17 maart 2020
door het college van burgemeester en schepenen gegund aan Studiebureau Schillebeeckx, Lang Ossegoor
36 te 2390 Malle.
Motivatie
In het kader van de opdracht “Vervanging betonplaten rijweg Leeuwerk” werd een bestek met nr. 2020/008
opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Schillebeeckx, Lang Ossegoor 36 te 2390 Malle.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 295.525,00 excl. btw of € 357.585,25 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Door de slechte staat van de bestaande betonplaten moeten deze vervangen worden. Het Studiebureau
Schillebeeckx heeft 2 voorstellen van uitvoeringswijze voor het vervangen van de bestaande betonplaten
omschreven. Het college van burgemeester en schepenen heeft op dd. 2020-04-07 goedkeuring gegeven
voor de uitvoering van het kapot beuken van de bestaande betonplaten en deze als onderfundering te
gebruiken voor het maken van een nieuwe rijweg in kws-asfalt met extra wapening erin.
Schepen D. De Veuster stelt dat voor de vervanging van de betonplaten in De Leeuwerk eveneens een
bestek werd opgemaakt. Die opdracht wordt geraamd op € 295.525,00 excl. btw of € 357.585,25 incl. 21%
btw en zal gegund worden op de wijze van de voorgaande.
We hebben hier gekozen voor een andere formule waarbij de bestaande betonplaten worden verbrijzeld en
als onderfundering worden gebruikt. Vervolgens wordt er een stalen wapeningsnet vastgelijmd op de
betonfundering. Hierop worden dan 2 lagen kws-asfalt aangebracht met dezelfde breedte als de bestaande
weg. Het wapeningsnet zelf wordt breder uitgevoerd. Hierdoor komt de steenslag langs beide kanten van de
weg gewapend te liggen zodat er minder snel putten ontstaan. Normaal gezien betekent dit een voordeel op
het vlak van onderhoud. We zitten met minder onderzoekskosten omdat de bestaande materialen blijven
liggen en we vermijden kosten voor het afvoeren van materialen. Bovendien moet de toplaag 1 dag drogen
en geen 3 weken. De levensduur is vermoedelijk 10 jaar korter, maar op dat moment kan er overlaagd
worden zonder het bewapeningsnet te verwijderen en we besparen nu 13.000€. Dus ik stel aan deze raad
voor om dit verhaal een kans te geven.
Raadslid P. Van Assche vraagt of het toch gaat over de weg die de Bevrijdingsstraat verbindt met de
Hoogstraatsebaan? Uit plaatsbezoek blijkt dat deze weg in goede staat verkeert, op 30 platen na. Is het in
deze pandemische tijden niet opportuun om ons te beperken tot de gebroken platen? In voorkomend geval
kan de weg nog helemaal vervangen worden als de nood zou bestaan. Zijn er klachten van landbouwers?
Zou uitstel boetes of schadevergoedingen tot gevolg kunnen hebben? Zoals het nu voorstaat, zijn we niet
zinnens goed te keuren.
Schepen D. De Veuster repliceert dat de zinvolheid van deze werken hoort bij de bespreking van het
Meerjarenplan. Het bedrag werd daar opgenomen. Toen is dat goedgekeurd en nu gaan we over tot
uitvoering. Het is belangrijk voor onze realisatiegraad. U stelt te zijn gaan kijken en zegt dat deze weg in
goede staat verkeert. De manier die u toepast door te kijken, is verschillend met de manier waarop de
wegendienst dit doet. Zij voeren regelmatig controles uit en zien evoluties in de toestand en die evolutie is
negatief. Er zijn barsten en verzakkingen. We willen niet wachten totdat er door scheuren richting de huizen
wordt gegaan. Deze weg wordt frequent gebruikt door zware landbouwvoertuigen en fietsers. Het is niet
omdat er weinig huizen staan dat het minder van belang zou zijn. Iedere straat moet voldoende aandacht
krijgen. Problemen moeten in alle delen van onze gemeente aangepakt worden.
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat hij niet dacht dat de Vlaams belang fractie het Meerjarenplan heeft
goedgekeurd. De weinige huizen die er staan, staan ver van de weg. Ik wil in twijfel trekken of de trillingen
schade aan de huizen berokkenen. Ik wil een verslag van de wegendienst zien. Een betonplaat gaat lang
mee. Het volstaat om de platen te vervangen die gescheurd zijn. Er zijn er 30 gescheurd, van de misschien
600 platen.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er meerdere problemen aanwezig zijn, sommige zichtbaar en andere
niet. We proberen in de organisatie mensen vertrouwen te geven. Onze wegendienst heeft dit in de vorige
en huidige legislatuur gemeld. Onze wegendienst wil niet bij de pakken blijven zitten totdat er grotere
problemen zijn. Dan is het ook niet goed voor de mensen. We werken proactief. We pakken problemen
stapsgewijs aan, gespreid over meerdere budgetjaren.
Raadslid P. Van Assche stelt dat hij geen expert ter zake is. Bestaat er een specifiek verslag? Kunnen we dit
inkijken?
Schepen D. De Veuster antwoordt dat we niet altijd op basis van verslagen werken als ze op het terrein
actief zijn. De geschreven informatie die we kunnen vinden, wil ik u bezorgen. Dat zal niet voor vanavond
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zijn. We kunnen aan de administratie vragen om dit op te zoeken. Ik trek hun oordeel, opgesteld samen met
het studiebureau, niet in twijfel.
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat het goed is dat er vertrouwen wordt gegeven aan medewerkers. Ik
zie de concrete situatie niet op het terrein.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat het het standpunt van P. Van Assche is en dat D. De Veuster zijn
standpunt duidelijk heeft gemaakt. We zijn het niet eens.
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat ze dit niet goed zullen keuren.
Raadslid J. Slegers vraagt of er een iets kortere levensduur is? Hoeveel is die levensduur korter?
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er wordt gesproken over een levensduur van 10 jaar korter. Het hangt
ook af van het gebruik van de weg. Dit is van toepassing op heel wat wegen. Door die extra rastering
hebben we voor vele jaren een solide oplossing.
Raadslid M. Van Den Lemmer maakt de vergelijking met de Kerklei waarbij de betonbaan werd vervangen
door klinkers. Ik vind dat een slechte manier van werken. Dit is geen verbetering. Bovendien was het
onnodig.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat dit een dossier van 2006 was. Er zijn problemen geweest. Daar werd
een nieuwe fundering aangelegd. Hier wordt een andere techniek toegepast. Er wordt niet met klinkers
gewerkt.
Raadslid C. Van Akeleyen stelt dat zij tweemaal de Leeuwerk doorkruiste. Er zijn slechts 12 adressen met
33 bewoners. Komende van de Hoogstraatsebaan zijn er 3 scheuren die niet noemenswaardig zijn. De
scheuren zijn niet voelbaar met een personenwagen en ook niet met een landbouwvoertuig. Legeheideweg
en Henxbroeckweg is te vergelijken met Leeuwerk. Voldoende plaats voor steenslag.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat het probleem ook ligt in de fundering van de straat waardoor het
geen oplossing is om die enkele platen te vervangen.
Raadslid C. Van Akeleyen antwoordt dat deze werken onnodig zijn. Ik blijf bij mijn standpunt. Alleen het
vervangen van de beschadigde platen is voldoende.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat hij niet meer zal reageren omdat hij dat al deed bij de tussenkomst
van de heer Van Assche.
Stemming:
Met 25 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie
Mannaerts, Ivan Flebus), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den
Lemmer), 1 onthouding (Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020/008 en de raming voor de opdracht “Vervanging betonplaten rijweg Leeuwerk”,
opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Schillebeeckx, Lang Ossegoor 36 te 2390 Malle worden
goedgekeurd.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt € 295.525,00 excl. btw of € 357.585,25 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2020.

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling
4.

Voorlopige vaststelling rooilijn -en onteigeningsplan fietspad Kloosterstraat

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Annemie Van Dyck,
Gemeenteraadslid
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: A000030 - Rioleringsproject Kloosterstraat
Beleidsveld: BV0200 - Hidrorio: Grondverwervingen fietspad Kloosterstraat
ARK: 2200000

5

Omschrijving: Grondverwervingen fietspad Kloosterstraat
Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019
Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017
Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari
2017
Vlarem II
Het Vlaams fietsbeleidsplan
Historiek
Het raadsbesluit van d.d. 12.06.2008 waarbij een overeenkomst werd afgesloten tussen de gemeente Brecht
en de gemeente Wuustwezel tot opmaak van het dossier 'Aanleg fietspad langsheen de Sint-Lenaartseweg
(Wuustwezel) en Kloosterstraat (Brecht).
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 2011 waarbij Igean,
Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem werd aangeduid als studiebureau tot opmaak van het dossier
'Aanleg fietspad langsheen de Sint-Lenaartseweg (Wuustwezel) en Kloosterstraat (Brecht)'
Het besluit van de gemeenteraad van 8 maart 2018 waarbij Igean, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
de opdracht kreeg een rooilijn-en innemingsplan voor de realisatie van het fietspad in de Kloosterstraat op te
maken.
Motivatie
In het kader van geplande riolerings- en infrastructuurwerken langsheen de Kloosterstraat is het noodzakelijk
dat de bestaande buurt- en gemeentewegen worden verbreed. Voor de Kloosterstraat bestaat een
rooilijnplan dat op 1.07.1971 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Brecht.
De te volgen procedure voor het verbreden van buurt- en gemeentewegen is sinds 1 september 2019
bepaald in het decreet gemeentewegen.
In het plangebied van de riolerings- en infrastructuurwerken langsheen de Kloosterstraat bevindt zich de
buurt- en gemeenteweg nr. 24, die verbreed moet worden.
Deze buurt- en gemeenteweg waar de nieuwe rooilijn wordt vastgelegd op een breedte van 20 meter, is
weergegeven op het bijhorend plan ‘fietspad Kloosterstraat’, opgemaakt door IGEAN dienstverlening op
15.01.2020, klassement 20200115_BREZ004.01-R001. Om de rooilijn te realiseren is de onteigening van
een aantal stroken grond die in privaat bezit zijn nodig. Naast het rooilijnplan werd ook een onteigeningsplan
en een projectnota opgemaakt conform de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet.
Openbaar onderzoek
De beslissing tot voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Kloosterstraat moet
gedurende een periode van 30 dagen onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.
Fasering
De voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan is de eerste fase van de procedure.
Hierna volgen nog het openbaar onderzoek en de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad.
Onteigening
Gemeenten kunnen tot onteigening overgaan in de gevallen waarin ze oordelen dat de onteigening
noodzakelijk is voor de uitwerking van de infrastructuur of het beleid inzake gemeentelijke
aangelegenheden.
De gemeente Brecht wenst de Kloosterstraat te voorzien van veilige fietsvoorzieningen en riolering waarbij:
- het comfort en de veiligheid voor fietsers en het gemotoriseerd verkeer wordt verhoogd;
- de bereikbaarheid van de woonkernen voor fietsers wordt verbeterd;
- het netwerk van lokale en bovenlokale fietsvoorzieningen, zowel voor
functionele als recreatieve fietsverplaatsingen wordt versterkt;
- het regenwater en het vuil water worden gescheiden conform de geldende milieuwetgeving (Vlarem II
art. 2.3.6.4), conform art. 4 (principes) van het gemeentewegendecreet.
Om deze doelstellingen te realiseren werd een rooilijn- en onteigeningsplan en een bijhorende projectnota
opgemaakt.
omschrijving te onteigenen goederen
De te onteigenen stroken grond bevinden zich binnen de nieuw vastgestelde rooilijn voor de
Kloosterstraat. Het gaat om gedeelten van de percelen met volgende kadastrale nummers : afdeling 4,
sectie B, 103D (inname 13), 361C (inname 33), 80T (inname 37), 83R (inname 38), 81H (inname 39), 81G
(inname 40), 81K (inname 41), 83V (inname 42), 66B (inname 52), 64D (inname 53), 64E (inname 54), 64B
(inname 55), 61E (inname 56), 751C (inname 72) en 751B (inname 73).
algemeen nut
Het vademecum “fietsvoorzieningen” voorziet in vrijliggende éénrichtingsfietspaden met bijzondere aandacht
voor de veiligheid van fietsers. Momenteel zijn er in de Kloosterstraat geen fietspaden en moeten fietsers op
de rijbaan fietsen, waar de maximum toegelaten snelheid buiten de bebouwde kom 70km/u bedraagt. Het
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vademecum stelt onder punt 3.2.2.3 dat op lokale wegen de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid
primeren boven de afwikkelingssnelheid, waardoor bij snelheden hoger dan 50 km/uur, vrijliggende
fietspaden zijn aangewezen.
De Europese kaderrichtlijn water legt een goede kwaliteit van de waterlopen op. Er wordt gestreefd naar het
maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen. Dit wil
zeggen dat het afval- en regenwater via twee aparte systemen (DWA (droogweerafvoer of afvalwater) en
RWA (regenwaterafvoer) wordt afgevoerd. Het afvalwater loopt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar
het water wordt gezuiverd. Het regenwater wordt naar de grachten en/of waterlopen afgevoerd.
Het algemeen nut van riolering is af te leiden uit het feit dat het naast elektriciteit, water, gas, kabeltelevisie,
enz. wordt beschouwd als een openbare nutsvoorziening. De aanleg van riolering draagt bij tot een beter
leefmilieu en tot de realisatie van de Europese doelstelling.
Noodzaak
De aanleg van fietspaden en rioleringen gebeurt in principe op openbaar domein. De scheiding tussen het
openbaar en het privaat domein wordt bepaald door de rooilijn. Deze rooilijnen worden - voor zover ze nog
niet bestaan - gerealiseerd of aangepast in het kader van infrastructuurwerken en rioleringsdossiers. Hierbij
wordt rekening gehouden met de richtlijnen van:
- het Vlaams fietsbeleidsbeleidsplan
- Vlarem II.
De gemeente houdt bij de inrichting van haar openbaar domein rekening met de bestaande toestand.
De structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van het gemeentelijk wegennet blijft gehandhaafd. De
rooilijn van de straat wordt verbreed om deze op een veilige manier te kunnen herinrichten, waarbij
bijzondere aandacht wordt besteed aan de veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruiker ( toetsing
aan art.3 (doelstellingen) van het gemeentewegendecreet).
Hoogdringendheid
De gemeente Brecht werkt gestaag verder aan de verhoging van de verkeersveiligheid en de
rioleringsgraad. Om te kunnen voldoen aan de Europese normen moet versneld werk worden gemaakt van
de aanleg van fietspaden en het verhogen van de rioleringsgraad. Afhankelijk van gesubsidieerde projecten
(toewijzing door de Vlaamse Milieu Maatschappij) worden daarom verschillende rioleringsprojecten
gepland. Omwille van het feit dat rioleringswerken in principe enkel kunnen worden uitgevoerd op openbaar
domein, zijn onteigeningen noodzakelijk. Deze omstandigheden kunnen dan ook als hoogdringend worden
omschreven. De onteigeningen zullen steeds tot het strikt noodzakelijke worden beperkt.
Argumentatie
De aanleg van fietspaden en riolering met scheiding van afvalwater en regenwater belangt iedereen aan en
zijn ontegensprekelijk van maatschappelijk of algemeen belang.
Bij de aanleg van fietspaden dient rekening gehouden te worden de randvoorwaarden voorgeschreven in het
vademecum fietsvoorzieningen, opgemaakt door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die bepalen
dat vrijliggende éénrichtingsfietspaden met een aanbevolen breedte van 175 cm (of meer) en een
tussenstrook met de rijweg van minstens 100 cm vereist zijn.
De aanleg en beheer van riool- en regenwaterinfrastructuur en de integratie in de volledige publieke ruimte
zijn cruciaal bij het voorkomen van wateroverlast en watertekort en bij de klimaatadaptatie aan extremere
weersomstandigheden.
Zuivering van het afvalwater is nodig om het leven in de waterlopen en de biodiversiteit te behouden, en om
verspreiding van ziektes tegen te gaan. Zuiver oppervlaktewater in onze waterlopen en kwaliteitsvol
grondwater zijn onontbeerlijk om de productie van drinkwater betaalbaar te houden.
Om de Kloosterstraat van fietspaden en riolering te kunnen voorzien dient de gemeente van de betrokken
boordeigenaars de nodige stroken grond te verwerven. Zodoende kan de rooilijn worden gerealiseerd en
kunnen de werken uitgevoerd worden.
Met een aantal eigenaars werd al een akkoord gesloten over de overdracht van een strook grond naar het
openbaar domein; andere stroken moeten nog via een onteigeningsprocedure verworven worden.
Voorzitter L. Nicolaï stelt dat raadslid A. Van Dyck niet deel zal nemen aan de bespreking en de
stemming bij agendapunten 4 en 5 over de Kloosterstraat.
Schepen E. Peeters geeft een gepaste toelichting. De toelichting wordt voor punten 4 en 5 samen genomen.
Dit is een dossier dat al een tijd loopt. Daar is voldoende tijd gegeven om een ontwerp te maken en om de
onderhandelingen te voeren. Dit gaat over de aanleg van een vrijliggend fietspad aan beide kanten van de
Kloosterstraat. Er is een kleine onteigening nodig van de voortuinen. Igean is aangesteld voor de minnelijke
onteigeningen. Van de 81 percelen zijn er al 66 waar er een belofte tot verkoop is overeengekomen. Voor 15
percelen is er nog geen overeenkomst bereikt en wordt er daardoor een onteigeningsplan opgesteld. Er is
ruimte om minnelijk te verwerven tijdens de procedure. Eerste punt gaat over de vaststelling van het
rooilijnplan. Het gaat over het onteigeningsplan. Het volgende punt zijn een aantal ontwerpaktes voor die
percelen waarvoor een minnelijk akkoord werd gekomen. In het kader van de verkeersveiligheid is het goed
dat we deze stukken kunnen verwerven.
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Raadslid L. Torfs stelt dat hij blij is om te zien dat er schot in de zaak komt. Groen juicht toe dat het
fietspadennetwerk veilig wordt uitgebreid. Gaat het over een vrijliggend fietspad aan beide zijden? Is er een
idee of er bomen moeten sneuvelen? Wordt er dan een heraanplant overwogen?
Schepen D. De Veuster antwoordt dat aan beide zijden van de straat een eenrichtingsfietspad gerealiseerd
wordt. We hebben er lang over moeten onderhandelen met het provinciebestuur. Er werd een oplossing
gevonden. De situatie op het terrein moet nog verder bekeken worden. Kunnen bomen behouden blijven,
dan willen we dat graag. We werken met twee profielen. In het ene profiel is er ruimte voor bomen. Een
ander profiel wordt gebruikt voor de plaatsen waar er met een inbuizing wordt gewerkt.
Raadslid L. Torfs antwoordt dat hij blij is dat er voor veiligheid wordt gekozen.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Principieel akkoord te gaan om de rooilijn van de Kloosterstraat, definitief goedgekeurd op de gemeenteraad
van 1.07.1971, zoals aangeduid op het ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan ‘fietspad Kloosterstraat’, te
wijzigen.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Kloosterstraat, inclusief de projectnota in
bijlage van dit besluit, voorlopig vast zoals weergegeven op het rooilijn- en onteigeningsplan ‘fietspad
Kloosterstraat’, opgemaakt door IGEAN dienstverlening op 15.01.2020, klassement
20200115_BREZ004.01-R001
Artikel 3
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met het organiseren van het
openbaar onderzoek.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur, de dienst omgeving en Igean
Dienstverlening.
5.

Goedkeuring van de ontwerpakte grondoverdrachten in de Kloosterstraat in het kader van de
realisatie van de rooilijn.

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Annemie Van Dyck,
Gemeenteraadslid
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: A000030 - Rioleringsproject Kloosterstraat
Beleidsveld: BV0200 - Hidrorio: Grondverwervingen fietspad Kloosterstraat.
ARK: 2200000
Omschrijving: Grondverwervingen fietspad Kloosterstraat.
Juridisch kader
Het afbakeningsplan nr. 2 ‘fietspad Kloosterstraat’ – klassement 20200115_BREZ004.01-AFB01pc,
opgemaakt door IGEAN dienstverlening, Doornaardstraat 60 in 2160 Wommelgem, op 15 januari 2020.
De individuele eenzijdige verkoopbeloften.
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur.
Historiek
Het raadsbesluit van d.d. 12.06.2008 waarbij een overeenkomst werd afgesloten tussen de gemeente Brecht
en de gemeente Wuustwezel tot opmaak van het dossier ‘Aanleg fietspad langsheen de Sint-Lenaartseweg
(Wuustwezel) en Kloosterstraat (Brecht).
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 2011 waarbij IGEAN,
Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem werd aangeduid als studiebureau tot opmaak van het dossier
‘Aanleg fietspad langsheen de Sint-Lenaarsteweg (Wuustwezel) en Kloosterstraat (Brecht)’
Het besluit van de gemeenteraad van 8 maart 2018 waarbij IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
de opdracht kreeg een rooilijn- en innemingsplan voor de realisatie van het fietspad in de Kloosterstraat op
te maken.
Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het voorgestelde rooilijnplan dd. 11 juni
2018 door Igean op 20 augustus 2018.
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Motivatie
Feiten en context:
Het afbakeningsplan ‘fietspad Kloosterstraat’ omvat 81 loten. Voor 66 van de innemingen hebben de
eigenaars alle nodige info bezorgd voor de opmaak van de akte. Zij ondertekenden eveneens een
eenzijdige verkoopbelofte. Deze ontwerpakten worden ter goedkeuring voorgelegd.
Voor 14 van de innemingen is er een pachtovereenkomst van toepassing. De pachters hebben een
eenzijdige belofte van beëindiging huurvergoeding/pachtverbreking ondertekend. Deze
ontwerpovereenkomsten worden ter goedkeuring voorgelegd.
Argumentatie:
In het kader van de verwervingsprocedure moet de gemeenteraad de ontwerpakten tot grondoverdracht
tussen de verschillende eigenaars enerzijds, en de gemeente Brecht anderzijds, goedkeuren.
In het meerjarenplan 2020-2025 werd onder beleidsdoelstelling 2 (Brecht engageert zich om de leefbaarheid
van onze gemeente te verbeteren) onder actieplan 6 (Brecht focust op een hedendaags patrimonium) onder
actie 30 (rioleringsproject Kloosterstraat) onder het beleidsveld 0200 (Hidrorio - grondverwervingen fietspad
Kloosterstraat) (ARK 2200000) het nodige krediet voorzien om de gronden te verwerven en de opstanden te
vergoeden.
Voorzitter L. Nicolaï stelt dat dit agendapunt samen met het voorgaande agendapunt werd toegelicht.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de ontwerpakten en overeenkomsten inzake beëindiging
huurvergoeding/pachtverbreking (ad hoc) goed, opgemaakt in het kader van de uitvoering van het
afbakeningsplan ‘fietspad Kloosterstraat’ tussen de eigenaars en pachters enerzijds, en de gemeente
anderzijds.
Artikel 2
De gronden worden verworven tegen de prijs zoals vermeld in de ondertekende eenzijdige verkoopbeloften.
De betaling hiervan zal gebeuren met het investeringskrediet onder beleidsdoelstelling 2 (Brecht engageert
zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren) onder actieplan 6 (Brecht focust op een
hedendaags patrimonium) onder actie 30 (rioleringsproject Kloosterstraat) onder het beleidsveld 0200
(Hidrorio - grondverwervingen fietspad Kloosterstraat) (ARK 2200000) van het meerjarenplan 2020 – 2025.
Artikel 3
De respectievelijke akten zullen op kosten van de gemeente (de koper) worden verleden voor de
burgemeester.
Artikel 4
De algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad worden gemachtigd de akte en al de stukken
in verband hiermee namens en voor rekening van de gemeente Brecht te ondertekenen.
Artikel 5
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur en de financiële dienst.
Raadslid A. Van Dyck neemt terug deel aan de zitting.
6.

OMVV2020/4 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Van Bavellaan - Vredelaan 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.
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (Vlarem II): zoals gewijzigd bij latere decreten en haar bijlagen.
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen.
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Het decreet Grond- en Pandenbeleid door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 maart 2009 is van
toepassing.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14/11/2003) is van toepassing.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.screening.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende
Uitvoeringsbesluiten.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere
regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.
Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten.
Het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet);
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet).
Normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod
De aanvraag valt niet onder de bepalingen van art 4.1.8 van het decreet Grond- en Pandenbeleid voor de
verwezenlijking van het sociaal woonaanbod. Deze bepalingen werden vernietigd door arresten van het
grondwettelijk hof van 7 november 2013.
De aanvraag valt niet onder de bepalingen van art 4.2.1 van het decreet Grond- en Pandenbeleid voor de
verwezenlijking van het bescheiden woonaanbod.
Historiek
mevrouw Winifred Moreels wonende te Clara Snellingsstraat 85 te 2100 Antwerpen vraagt een
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Van
Bavellaan/Vredelaan te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 F5.
De aanvraag betreft een verkaveling voor 2 loten voor open bebouwing.
Motivatie
Voorliggende aanvraag omvat de verkaveling van een perceel van 3.469m² op de hoek van de Van
Bavellaan en de Vredelaan in 2 loten voor vrijstaande bebouwing. Grenzend aan de Van Bavellaan en
Vredelaan ligt er nog een oppervlakte van 584m² in de zone voor openbare wegenis. Dit stuk grond wil men
kosteloos en zonder kosten afstaan aan de gemeente.
Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de
wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de verkavelingsaanvraag;
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden;
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
Schepen E. Peeters geeft een gepaste toelichting. Het gaat hier over een overdracht van 584 m². Het is nu
iets meer omdat dit grenst aan twee straten. Er zal een overdracht gebeuren die kosteloos en zonder kosten
is voor de gemeente.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zones gelegen in openbare wegenis van Van
Bavellaan/Vredelaan te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 F5 met een oppervlakte van 584m²
conform het plan landmeter Neefs en Roos, Kerkblokstraat 11, 2990 Loenhout van 17 oktober 2019. Deze
wegenis wordt kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente.
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken.
7.

OMVV2020/1 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Mieksebaan - 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.
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Juridisch kader
De codex ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten.
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (Vlarem II): zoals gewijzigd bij latere decreten en haar bijlagen.
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen.
Het decreet Grond- en Pandenbeleid door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 maart 2009 is van
toepassing.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14/11/2003) is van toepassing.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.screening.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende
Uitvoeringsbesluiten.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere
regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.
Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten.
Het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet);
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet).
Normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod
De aanvraag valt niet onder de bepalingen van art 4.1.8 van het decreet Grond- en Pandenbeleid voor de
verwezenlijking van het sociaal woonaanbod. Deze bepalingen werden vernietigd door arresten van het
grondwettelijk hof van 7 november 2013.
De aanvraag valt niet onder de bepalingen van art 4.2.1 van het decreet Grond- en Pandenbeleid voor de
verwezenlijking van het bescheiden woonaanbod.
Historiek
de heer Christiaan Claes wonende te Sleutelstraat 23 te 2550 Kontich vraagt een omgevingsvergunning
voor het verkavelen van gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Mieksebaan 108 te Brecht,
kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 L4 en (afd. 1) sectie A 329 K4.
De aanvraag betreft een verkaveling voor 2 loten voor open bebouwing.
Motivatie
Voorliggende aanvraag omvat de verkaveling van een perceel van 2019m² langsheen de Mieksebaan in 2
loten voor vrijstaande bebouwing. Grenzend aan de Mieksebaan ligt er nog een oppervlakte van 110,49m² in
de zone voor openbare wegenis waarvan 54,29m² voor lot 1 en 56,20m² voor lot 2. Dit stuk grond wil men
kosteloos en zonder kosten afstaan aan de gemeente.
Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de
wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de verkavelingsaanvraag;
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden;
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
Schepen E. Peeters geeft een gepaste toelichting. Zij stelt dat er een overdracht zal gebeuren van 110,49
m². Deze zal kosteloos en zonder kosten zijn voor de gemeente.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zones gelegen in openbare wegenis van de
Mieksebaan te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 L4 en (afd. 1) sectie A 329 K4 met een
oppervlakte van 110,49m² conform het plan landmeter Chris Claes, Sleutelstraat 23, 2550 Kontich van 23
maart 2020. Deze wegenis wordt kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente.
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken.
8.

Perceel gemeente Max Wildiersplein - Plaatsing elektriciteitscabine - openbaar domein
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Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000003 - We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis
wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.
Actieplan: AP000013 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
Actie: A000055 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
Beleidsveld: BV 0500
ARK: 2300000
Omschrijving: Plaatsing foorkasten
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van (stedenbouwkundige) handelingen waarvoor geen
(omgevingsvergunning) nodig is d.d. 16 juli 2010 - hoofdstuk 10 - vrijstelling
Motivatie
Op 12/11/2019 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met het voorstel van Fluvius d.d.
31/07/2019 om een elektriciteitscabine ter hoogte van het Max Wildiersplein te plaatsen om de
oververzadiging van het net op deze locatie op te vangen en zodoende ook een bijkomende verdeelkast kan
geplaatst worden ten behoeve van de wekelijkse markt en kermis.
Landmeter Francis Koyen maakte een opmetingsplan op waarbij het benodigde perceel een oppervlakte
heeft van 25,62 m² (4,70m op 5,45 m) en kadastraal gekend wordt onder Sectie A nummer 82 f (deel).
Het perceel behoort toe aan het gemeentelijk patrimonium en dient voor deze inrichting geaffecteerd te
worden naar het openbaar domein.
Het perceel wordt bestemd tot het gebruik van allen en behoort daardoor tot het openbaar domein.
Deze cabine kan volgens de VCRO zonder omgevingsvergunning geplaatst worden.
Schepen E. Peeters stelt dat er volgens het opmetingsplan een klein stukje nodig is voor Fluvius om een
electriciteitscabine te plaatsen. Dit is nodig omdat er momenteel onvoldoende capaciteit is bij markten en
evenementen. Deze affectatie naar het openbaar domein is nodig voor Fluvius. De wegenis rondom is reeds
openbaar domein, maar er is geen beslissing voor affectatie.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de toevoeging goed (affectatie) aan het openbaar domein van een gedeelte van het
perceel afd. 05 Perceelnr. A 82 F (deel)op vraag van Fluvius in functie van de plaatsing van een
elektriciteitscabine op het Max Wildiersplein.
Artikel 2
Het perceel wordt bestemd tot het gebruik van allen en behoort daardoor tot het openbaar domein.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent economie, de dienst omgeving en
Fluvius.
9.

Gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 149 (Varenstraat - Bosstraat) - definitieve vaststelling

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling : Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren
Actieplan: Dagelijkse werking leefbaar
Actie: Dagelijkse werking leefbaar
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017.
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
Op 11 december 2019 ontving de gemeente van landmeter-expert Frederik Vermeiren het aanvraagdossier
tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg (Sentier) nr. 149, gelegen tussen Varenstraat 11 (4 D 735 H 2)/ZN
(D 735 D 2) en Bosstraat 19 (4 D 735 Y) te Brecht, Sint-Lenaarts.
De eigenaars van het onbebouwde perceel Varenstraat ZN (4de afdeling, sectie D 735/d/2) wensen het
perceel te koop aan te bieden als bouwgrond. Door het feit dat de voetweg die dwars over het perceel loopt
niet officieel afgeschaft, gewijzigd of verlegd werd, kan er geen wettige omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd op het betrokken perceel. De eigenaars willen de
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procedure voor (gedeeltelijke) afschaffing van de buurtweg al volgen, vooraleer de potentiële kopers een
bouwaanvraag indienen.
De buurtweg is op het terrein (luchtfoto en straatbeeld) niet zichtbaar, en wordt zover bekend ook niet benut.
De voetweg raakt 2 bebouwde percelen (Varenstaat 11 en Bosstraat 19) alvorens uit te monden in buurtweg
nr. 15. Tussen de Varenstraat en buurtweg nr. 15 worden 5 percelen getroffen door de voetweg. De 2
percelen gelegen aan de Varenstraat (11 en ZN, rechts aanpalend) zijn gelegen in woongebied met landelijk
karakter. De overige getroffen percelen zijn gelegen in agrarisch gebied. Ter hoogte van de aansluiting met
buurtweg nr. 15 bevinden we ons in de gewestplanbestemming “uitbreidingen van ontginningsgebieden” met
onderliggende bestemming agrarisch gebied.
Het aanvraagdossier bestaat uit volgende stukken:
- Titelblad
- Uittreksel uit de topografische kaart met aanduiding af te schaffen gedeelte (rood)
- Uittreksel uit het kadasterplan van de percelen van aanvraag en de omgeving op schaal 1/2500
- Uittreksel uit het kadasterplan van de percelen van aanvraag en de omgeving op schaal 1/2500 met
aanduiding van het af te schaffen gedeelte van voetweg nr. 149.
- Opmetingsplan met kenmerk "019-T-044-18-02", op schaal 1/500, met o.a. tabel van de
eigenaars/kadastrale gegevens van de getroffen percelen en een uittreksel uit het kadasterplan op schaal
1/2500, met in rood aangeduid, het gedeelte af te schaffen voetweg.
- Luchtfoto met in rood de aanduiding van het af te schaffen gedeelte
- Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen d.d. 1841 van de percelen van aanvraag zonder en met aanduiding
(rood) van de buurtweg.
- Uittreksel uit het kadasterplan op schaal 1/1250 met aanduiding (rood) van het af te schaffen gedeelte
- Fotoreportage (21 foto's) van de bestaande toestand van de gronden van aanvraag en de nabije omgeving
De autonome procedure voor opheffing van gemeentewegen (Gemeentewegendecreet afd. 3) wordt
gevolgd.
De aanvraag werd ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad van 09/01/2020.
Binnen een termijn van 30 dagen werd overgegaan tot de aankondiging van het openbaar onderzoek, dat
conform artikel 21 van het Gemeentewegendecreet georganiseerd werd. het openbaar onderzoek liep van
14/02/2020 tot en met 16/03/2020 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 Varenstraat en Bosstraat (wegendienst en dienst interne veiligheid en mobiliteit van de
gemeente)
- een afzonderlijke mededeling aan de maatschappijen van openbaar vervoer
Motivatie
Er werden tijdens het openbaar onderzoek voor de gedeeltelijke afschaffing van de voorliggende buurtweg
geen bezwaren ingediend.
Inmiddels werd het deel van dezelfde voetweg dat zich bevindt op het bedrijventerrein Klein-Veerle, aan de
overkant van de Varenstraat, formeel afgeschaft
Op 11/03/2020 ontving de gemeente van de Deputatie dienst Mobiliteit een gunstig advies voor de
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg. Het advies wordt als volgt samengevat: "De provincie Antwerpen
geeft een gunstig advies op de afschaffing van voetweg nr. 149. Bij de afschaffing van voetweg 149 moet
de gemeente Brecht de volgende zaken in overweging nemen:
een correcte toepassing van het Decreet houdende de gemeentewegen, meer bepaald artikels 4 en 20, om
tot een correct en volledig dossier te komen; de toegankelijkheid van de percelen moet gegarandeerd
blijven."
Bij gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg blijven de 2 bebouwde percelen (Varenstaat 11 en Bosstraat
19) en de aanpalende getroffen onbebouwde percelen ontsloten door een bestaande, verharde wegenis (de
Varenstraat en een verharde zijstraat van de Bosstraat). Enkel het tussengelegen perceel 4 D 735 G 2 ligt
niet aan een bestaande, verharde wegenis. Aangezien de buurtweg op het perceel niet meer zichtbaar is en
in onbruik geraakt is, gebeurt de ontsluiting in de bestaande toestand niet via deze af te schaffen buurtweg.
Het perceel is in eigendom van dezelfde eigenaars van Bosstraat 19, welke conform art. 22 van het
gemeentewegendecreet met een beveiligde zending werden aangeschreven bij de kennisgeving van het
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openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren ontvangen. Het onbebouwde perceel is hoofdzakelijk
gelegen in agrarisch gebied. Voor land- of tuinbouwbedrijven en voor bedrijfswoningen van een land- of
tuinbouwbedrijf is, bij een eventuele omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een gebouw met
als hoofdfunctie wonen, de voorwaarde uit de VCRO dat er slechts vergunning verleend kan worden op een
stuk grond gelegen aan een voldoende uitgeruste weg (die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat)
niet van toepassing.
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.
Bij de definitieve vaststelling kunnen ten opzichte van het ontwerp (voorlopige vaststelling) wijzigingen
worden aangebracht die voortvloeien uit het openbaar onderzoek en de adviezen.
Schepen E. Peeters geeft een gepaste toelichting. Dit agendapunt werd reeds toegelicht bij voorlopige
vaststelling door de gemeenteraad. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. Er
werden gunstige adviezen afgeleverd en bijgevolg wordt het dossier nu ter definitieve vaststelling
voorgelegd.
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 stem tegen (Ilse
De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van voetweg nr. 149 op de percelen Brecht 4de
afdeling, sectie D 735/d/2, 735/h/2 (Varenstraat 11), 735/g/2, 735/r en 735/b/2 volgens het opmetingsplan
opgemaakt door landmeter-expert Frederik Vermeiren op 11/12/2019 met kenmerk 019-T-044-18-02
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.
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. 149 wordt opgenomen in het gemeentelijk wegenregister.

organisatie en personeel
10.

Rapport Audit Vlaanderen - aktename

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening
Actie: A000078 - Dagelijkse werking dienstverlening
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 - artikel 29
Oprichtingsbesluit van Audit Vlaanderen - artikel 7
Artikel 458 van het strafwetboek over het beroepsgeheim dat van toepassing kan zijn op raadsleden.
Motivatie
Tussen oktober 2019 en december 2019 voerde Audit Vlaanderen een organisatie-audit met begeleide
zelfevaluatie uit in gemeente en OCMW van Brecht. Deze audit evalueerde de adequaatheid van de aanpak
van organisatiebeheersing en de beheersing van de management- en ondersteunende processen op
organisatieniveau. De Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen fungeerde hierbij als
referentiekader.
De audit maakte geen evaluatie van de volledige werking van gemeente en OCMW Brecht, maar ging na of
de instrumenten en randvoorwaarden aanwezig zijn om van een beheerste organisatie te kunnen spreken.
Op 3 maart 2020 werd het rapport van Audit Vlaanderen ontvangen.
Raadsleden dienen over dit rapport geïnformeerd te worden aangezien zij instaan voor de goedkeuring van
het kader van het systeem van organisatiebeheersing en hierover ook jaarlijks gerapporteerd wordt. Vanuit
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die optiek ligt het voor de hand dat de raadsleden periodiek de aanbevelingen in het auditrapport opvolgen.
Hoe dit juist gebeurt, is de vrije keuze van een bestuur.
Er werd reeds een informatiesessie via videoconferentie georganiseerd op maandag 27 april 2020 over het
auditrapport. Tevens konden de raadsleden fysiek aanwezig zijn in de raadszaal in het
gemeenschapscentrum Jan van der Noot.
Raadslid L. Anthonissen verwijst naar de tussenkomst van burgemeester S. Deckers in de raad van
maatschappelijk welzijn. De burgemeester haalt aan dat er geen fouten in het financiële luik gebeurd zijn,
maar hij mag niet ontkennen dat het hier niet over een onaardig bedrag ging en dat niemand van de
financiële dienst het opgemerkt had. Open VLD blijft bij het standpunt van de meerwaarde van een externe
audit om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat het inderdaad een aanzienlijk bedrag is. Onze financieel directeur
heeft dit zien staan, maar heeft geen fout in de cijfers van de boekhouding gezien. Het ging hier over een
technisch probleem. De audit heeft dit opgemerkt, maar het gaat over een technische fout in de
boekhoudkundige software. Dit werd ondertussen opgelost door Cipal. Uiteraard moet er controle gehouden
worden over de boekhouding.

Besluit
Artikel 1
Akte wordt genomen van het rapport van Audit Vlaanderen.
11.

Maatregelen COVID-19 - Stand van zaken - aktename

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening
Actie: A000078 - Dagelijkse werking dienstverlening
Beleidsveld: BV 0985
ARK: 6130000
Omschrijving: Specifieke aankopen (voor de bevolking) ikv Covid 19 (bv mondsmaskers, ...)
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017
Motivatie
Sinds maart wordt België geconfronteerd met een ongeziene toestand omwille van COVID-19.
De burgemeester wil graag een stand van zaken geven omtrent de gemeentelijke maatregelen die reeds
getroffen werden om de verspreiding van het coronavirus te verhinderen.
Wat betreft de interne werking werd er een volledig Business Continuity Plan opgesteld, waarbij de oefening
gemaakt werd, wat onze kernprocessen zijn en hoe we kunnen verzekeren dat deze blijven draaien, welke
diensten kunnen we sluiten, wie is waar inzetbaar, wie kunnen we van thuis uit laten werken, welke middelen
dienen we nog extra te voorzien, enz…? En wat betreft de draaiboeken, opgesteld van hoe onze diensten
terug zullen opgestart worden, de zogenaamde, recoveryplannen daarover zal onze Algemeen Directeur, in
het kader van organisatiebeheersing, in een volgende gemeenteraad uitgebreid rapporteren.
Vandaag wil ik mij focussen op de maatregelen die wij als bestuur getroffen hebben/ zullen nemen ter
ondersteuning van onze verenigingen, bedrijven en burgers. Tegelijkertijd wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om in één beweging ook een antwoord te formuleren op de extra agendapunten die ingediend zijn
door de open VLD fractie en de Vlaams Belang fractie in het kader van de Covid-19 pandemie.
Op de gemeenteraad van maart heb ik u reeds een toelichting gegeven over hoe de start van deze
pandemie verlopen is, snel daarna is er een federale fase afgekondigd waardoor wij als bestuur belast zijn
met de handhaving van deze maatregelen, maar ook, en misschien nog wel belangrijker, het communiceren
van deze maatregelen naar onze burgers, verenigingen en bedrijven. De genomen maatregelen waren alles
behalve duidelijk en voor interpretatie vatbaar.
Om op de vragen van de Open VLD fractie betreffende de communicatie te antwoorden:
Onze website wordt zo snel mogelijk aangepast zodra wij nieuwe maatregelen krijgen van de federale
overheid. Onze FAQ wordt niet meer aangepast aangezien we geen echt nieuwe vragen meer krijgen voor
op te nemen in de FAQ, maar wel meer specifieke vragen gericht op één welbepaalde situatie van een
ondernemer of burger.
Op de vraag 'Komen er nog veel vragen?' Inderdaad er komen nog regelmatig vragen waarop wij in de
grote meerderheid binnen dezelfde dag nog een antwoord op formuleren. Op vragen waarop wij geen
duidelijk antwoord kennen en wij hulp moeten vragen van de PCC of zelf de NCC, formuleren wij een
antwoord van zodra wij antwoord gekregen hebben van deze hogere overheid.
Wat betreft de communicatie naar alle gemeenteraadsleden wil ik u erop wijzen dat alle maatregelen
die genomen worden door de federale overheid sneller in de nationale pers verschijnen dan wij deze
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doorkrijgen vanuit dezelfde federale overheid. Zodra wij over de nodige info beschikken, passen wij onze
website aan en hebben uiteraard onze gemeenteraadsleden de mogelijkheid om onze website te
raadplegen.
Collega’s, op een bepaald ogenblik werden wij geconfronteerd met een communicatie van een aantal
gemeenten, startende met Leuven, die de aankoop van mondmaskers voor alle inwoners meedeelden
alsook maatregelen ter ondersteuning van de lokale economie.
Wat betreft de mondmaskers:
Na de communicatie door een aantal gemeenten dat zij mondmaskers zouden voorzien voor al hun
inwoners, werd de druk op het bestuur om een gelijkaardige maatregel te nemen enorm opgevoerd. Na
overleg was het voor ons toch nog te vroeg om op dat tijdstip reeds over te gaan tot de aankoop van deze
maskers aangezien het toen nog absoluut niet duidelijk was welke rol mondmaskers zouden spelen in onze
samenleving tijdens de heropstart van onze economie. Bovendien was het totaal niet duidelijk aan welke
voorwaarden, kwaliteitseisen, keurmerken deze mondmaskers moesten voldoen. Op dat ogenblik leek het
ons beter om af te wachten wat de NCC zou beslissen betreffende de mondmaskers, zeker gezien de
enorme investering die hier tegenover staat.
Na de bewuste persconferentie van de NCC, met PPT-presentatie, bleek dat de mondmaskers een zeer
belangrijke rol zouden spelen in de heropstart van onze economie.
Ook werd er aangekondigd dat alle burgers 2 mondmaskers zouden krijgen van de federale overheid. Niet
veel later bleek dat de federale overheid geen 2 mondmaskers zou leveren, maar 2 filters en dat er voor de
mondmaskers gekeken werd naar de regionale overheden of de provinciale overheden of de lokale
overheden. Na verschillende contacten met de provincie, waarin er telkens blijk werd gegeven van initiatief
vanuit de provincie voor het bestellen van deze mondmaskers, kwamen er vanuit deze overheid geen
concrete initiatieven voor het bestellen van deze mondmaskers.
Gezien de noodzaak en de hoogdringendheid keurde het college van burgemeester en schepenen op de
zitting van 28/04 de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsing van de procedure van deze opdracht, met
name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking goed. Er werden 4 offertes
ontvangen van volgende firma’s: L’ Exsellent Lommel, Van Hoof veiligheid Brecht, Delcart Vilvoorde en SB
printing Brecht.
Deze opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige bieder zijnde SB printing in Brecht.
Wat betreft de bedeling, zijn wij nu volop aan de gang om een vrijwilligerswerking op te zetten om dit voor
elkaar te krijgen. Verschillende buurt -en wijkcomités werden reeds gecontacteerd en bereid gevonden om
hieraan mee te werken, alsook zullen we een aantal medewerkers van onze technische dienst mee op pad
sturen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle gemeenteraadsleden te vragen om zich ook op te geven
als vrijwilliger om dit mee te ondersteunen, voorwaarden is uiteraard dat u geen misbruik maakt van deze
gelegenheid voor het verspreiden van uw politiek gedachtengoed, maar u zich beperkt tot het verspreiden
van de mondmaskers. Bovendien wil ik jullie erop wijzen dat we naar alle waarschijnlijkheid nog een tweede
verdeelronde zullen moeten organiseren op het ogenblik de filters vanuit de federale regering geleverd
zullen worden en er van ons verwacht wordt dat wij deze verdeling organiseren. Dus de kostprijs van deze
verdeling blijft beperkt tot het inzetten van ons personeel ter voorbereiding van de rond te dragen
enveloppen met mondmaskers en het ronddragen zelf door een deel van ons personeel.
Bij de bestelling van onze mondmaskers was het ons echter reeds duidelijk dat deze niet tijdig geleverd
zouden zijn voor de opstart van onze scholen en diensten. Om hierop snel te kunnen inspelen, hebben wij
stof aangekocht voor het zelf vervaardigen van mondmaskers. Een tiental medewerkers van onze
organisatie zijn samen met de vereniging Neos aan de slag gegaan en hebben op zeer korte termijn onze
diensten en scholen voorzien van de nodige mondmaskers voor de opstart van hun werking.
Ik denk dat ik hierbij een uitgebreid antwoord heb gegeven op de vragen van Open VLD fractie en de
Vlaams Belang fractie.
Wat betreft de ondersteuningsmaatregelen voor onze lokale ondernemers:
Ook hier werd de druk opgevoerd door andere gemeenten die overgingen tot het nemen van maatregelen
zoals een premie van 500€ voor alle getroffen ondernemingen en een cadeaubon van 10€ voor alle
inwoners.
Als college waren wij niet onmiddellijk grote fan van dergelijke maatregelen en wel om volgende redenen:
500€ premie voor alle getroffen ondernemingen. Hierbij komt de vraag hoe wij gaan bepalen welke
onderneming getroffen is en welke niet? Indien wij zouden kiezen voor de ondernemingen die een
hinderpremie ontvangen hebben, zou dit voor Brecht betekenen dat 397 ondernemingen in aanmerking
komen voor deze premie. Dit betekent een kostprijs van 198.500€. Bovendien stelt zich de vraag of deze
500€ premie wel een wezenlijk verschil maakt voor deze onderneming. Tijdens een overleg met onze
adviesraad lokale economie bleek heel duidelijk dat voor de meeste bedrijven deze 500€ geen wezenlijk
verschil maakt voor het verder bestaan van deze onderneming. Dankzij deze 500€ zullen er geen
ondernemingen gered worden van faillissement. Bovendien zouden er naar alle waarschijnlijkheid ook
ondernemingen deze premie ontvangen die later toch failliet zouden gaan aangezien zij zich reeds in slechte
papieren bevonden voor de crisis.
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10€ cadeaubon voor elke inwoner lijkt ons dan weer geen goed idee aangezien men niet kan
faciliteren dat deze cadeaubon gespendeerd wordt bij de getroffen ondernemer. De kans is groot dat een
zeer groot aandeel van deze bonnen gespendeerd zouden worden bij de slager, bakker, supermarkt, die,
met alle respect, toch niet even hard getroffen geworden zijn door deze crisis dan andere sectoren.
Wij geloven meer in het “koop lokaal “ verhaal. Hoe kunnen wij onze burgers bewegen tot meer aankopen te
verrichten bij hun lokale handelaar/ondernemer, meer gebruik te maken van de korte keten, rechtstreeks aan
te kopen bij de landbouwer enz..
Allereerst zijn wij van mening dat wij als bestuur het juiste voorbeeld moeten geven. Als gemeente moeten
wij meer aankopen verrichten bij onze eigen ondernemers, uiteraard met respect voor de wet op de
openbare aanbestedingen. We moeten onze eigen ondernemers de nodige kansen geven. Een goed
voorbeeld hiervan is de aankoop van onze mondmaskers.
Vervolgens zullen wij het “Koop lokaal” principe promoten bij onze burgers.
Er zal een Brechtse campagne, in samenwerking met de handelaarsverenigingen, worden opgezet.
Om dit alles vorm te geven zullen we deze campagne uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau.
Alle stakeholders zullen in deze campagne aan bod komen, zowel de handelaren als de
ondernemingen als de landbouwers. Dus het Koop Lokaal niet alleen beperken tot de bakker maar ook
uitbreiden naar de lokale timmerman, loodgieter enz…
Banners zullen aangekocht worden om deze boodschap te promoten.
Op de lichtkranten zullen we ook deze boodschap brengen.
Extra communicatie zal hierover opgezet worden.
De actie van onze handelaren, waarbij de gemeente, naar analogie met vorig jaar, een fiets schenkt
zal verschoven worden naar een later tijdstip dit jaar.
Er zal een overleg ingepland worden met de Horeca van de verschillende deelgemeenten om te
bekijken welke voorstellen zij hebben eventueel in samenwerking met de dienst toerisme. (uitstippelen van
wandelingen, fietstochten enz..)
Een aantal maatregelen staan vandaag reeds op de agenda ter goedkeuring:
Vrijstelling van retributies: inname openbaar domein, dit zowel voor de markten als de kermissen als
de terrassen tot 31/12/2020
Eveneens zullen we voor dit jaar geen belasting heffen op de brandstofverdelingstoestellen.
Wat betreft de kampeerterreinen hebben we nog geen beslissing genomen aangezien het nog te vroeg
is om een dergelijke beslissing te nemen. Ons inziens hebben we nog geen zicht op de impact van de crisis
op deze sector.
Naar voorbereiding van de heropening van de winkels vanaf 11/05 werd er van het lokaal bestuur verwacht
om toezicht te houden op het ordentelijk, volgens de geldende maatregelen, verloop van de opening van
deze handelszaken. Hierbij hebben wij er als bestuur voor gekozen om de administratieve druk voor zowel
handelaars als onze eigen administratie zo klein mogelijk te houden. Hiervoor maken wij gebruik van een
gemakkelijk in te vullen vragenlijst. Een vragenlijst met vooral ja/nee vragen waarbij het voor de handelaar
duidelijk is aan welke richtlijnen zij zich dienen te houden. Bovendien krijgen zij in dit formulier de kans om
bijkomende ondersteuning te vragen aan de gemeente. Bijvoorbeeld op vlak van veiligheid, vooral door de te
verwachten verkeersstroom, hebben wij begeleiding gedaan voor het heropstarten van een onderneming.
De heropening van de scholen:
Collega’s zoals jullie ongetwijfeld beseffen, is de heropening van de scholen geen eenvoudige opdracht. Ik
meen zelf te mogen stellen dat dit een zeer complex gegeven is, zeker aangezien dit moet gebeuren met de
noodopvang van de kinderen die nog niet naar school kunnen gaan en waarvan de ouders terug
kunnen/moeten gaan werken.
In eerste instantie hebben wij samen met onze scholen bekeken welke persoonlijke beschermingsmiddelen
zij nodig hadden om over te kunnen gaan tot een veilige gedeeltelijke heropening van de scholen.
Vervolgens is er in samenspraak met de directie en de directieassistenten van de verschillende scholen
gesproken over op welke manier wij de kinderen, die terug naar school komen (1lj, 2lj, 6lj) konden verdelen
op school en hoe zij hiermee aan de slag gaan, dit alles rekening houdend met de voorschriften opgenomen
in het draaiboek preventie in functie van de heropstart van de scholen waarin de veiligheid van de kinderen
en de leerkrachten voorop staan.
De scholen zijn voorzien van de nodige uitrusting en onze preventieadviseur heeft gisteren een rondgang
gedaan in de scholen om te verifiëren of deze scholen terug open konden gaan.
Onderdeel van heel deze oefening is ook te bekijken welke noodopvang de scholen nog kunnen realiseren
naast de leerlingen die terug op school verwacht worden, telkens rekening houden met de voorgeschreven
preventie maatregelen.
Aan de hand van dit resultaat kunnen we een voorzichtige inschatting maken van welke noodopvang, voor
kinderen die niet op school verwacht worden, er nodig is.
Een aantal scholen kunnen voorlopig aan alle opvang voldoen, een aantal andere scholen worstelen nog
met dit probleem.
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Op dit ogenblik werken we nog aan een oplossing voor dit probleem. Ruimtes kunnen wij vrij eenvoudig
beschikbaar stellen, een groter probleem is het beschikbaar personeel om deze kinderen op te vangen.
Hierbij bekijken we of er een samenwerking met onze kinderopvang mogelijk is. Als bestuur stellen we alles
in het werk om ook wat dit betreft aan de maximale vraag te voldoen.
Maatregelen die we getroffen hebben betreffende de dienst vrije tijd:
Cultuur
Op de vraag van de cultuursector om reeds een voorschot te betalen van 30% op de uitgestelde
voorstellingen en toch 30% van het afgesproken bedrag te betalen voor de geannuleerde voorstellingen,
hoewel dit niet contractueel is vastgelegd, zijn wij niet op ingegaan. Wel proberen wij alle voorstellingen die
niet zijn kunnen doorgaan omwille van de Covid-19 pandemie in te plannen op een later tijdstip.
Alle mensen die tickets gekocht hadden voor een voorstelling/activiteit die wij organiseren, krijgen hun
inschrijvingsgeld terug, indien ze geen terugbetaling vragen worden deze middelen ingezet voor een
culturele activiteit.
Voor alle verenigingen:
Allereerst zullen we het gesprek aangaan met de verenigingen om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn
van de crisis voor de verenigingen.
Verenigingen die kosten hebben gemaakt voor activiteiten die niet plaatsgevonden hebben omwille van de
Covid-19 pandemie krijgen een deel van deze gemaakte kosten vergoed. We voorzien hiervoor een budget
van 10.000€ met een maximum van vergoeding van 750€/vereniging. Deze kosten moeten uiteraard
gemaakt zijn voor het afkondigen van de maatregelen. Deze bedragen kunnen nog aangepast worden aan
de hand van de analyse na het in kaart brengen van de noden van de verenigingen.
Wat betreft de subsidies voor de verenigingen, waarvan het te subsidiëren bedrag in relatie staat met een
aantal voorwaarden, voorwaarden waar verenigingen omwille van de Covid-19 crisis niet altijd hebben
kunnen voldoen, zullen we ons voor het bepalen van het te subsidieerbare bedrag per vereniging baseren
op de vorige drie jaar en daar een gemiddelde van nemen. Dus het voorziene bedrag aan subsidies in ons
meerjarenplan, blijven wij voorbehouden voor de verenigingen. Alsook zal er bekeken worden of er bij
sommige verenigingen nood is aan een vervroegd uitbetalen van deze subsidie. Bijvoorbeeld, als de
jeugdvereniging toch op kamp moest kunnen dit jaar en zij dit jaar inkomsten, voor het kunnen organiseren
van dit kamp, hebben misgelopen omwille van de Covid-19 crisis, kunnen zij hun subsidie reeds ontvangen
in juni, zodoende zij wel over financiële middelen beschikken om op kamp te gaan.
Er zal met de verenigingen een Taskforce worden opgericht voor praktische afspraken te maken. Vb om te
vermijden dat in het najaar elk weekend volgepropt worden met activiteiten en geen enkele activiteit de
verwacht aantal bezoekers haalt.
Zoals jullie weten heeft de speelpleinwerking tijdens de paasvakantie niet plaatsgevonden, aangezien de
monitoren reeds veel voorbereidend werk verricht hadden waarbij er ook reeds een dag besteed is om alles
af te stemmen met onze diensten hebben wij besloten om deze monitoren eenmalig toch een dagvergoeding
voor vrijwilligers te geven, niettegenstaande dit niet zo opgenomen staat in het contract. Dit om de goede
verstandhouding tussen onze dienst en de monitoren te behouden en als vorm van waardering naar het
werk dat zij al geleverd hadden.
Toerisme:
Onze dienst toerisme zal Brecht promoten van zodra de maatregelen nog meer gelost worden.
Mensen van buiten Brecht naar Brecht trachten te krijgen
Vakantie in eigen gemeente promoten. De troeven van Brecht promoten, uitstippelen van wandelingen
die onze Horeca zaken passeren, fietstochten langs de mooiste plekjes van Brecht enz.
Kleine gelukjes van de mensen opzoeken: vb douchen met zeep van de trapistinnen, picknickfietstocht
langs het kanaal enz
Dienst toerisme werkt hiervoor samen met de volledige dienst vrije tijd.
Bovendien zullen we nu reeds starten met een sensibiliseringscampagne rond social distancing en de
hygiënische maatregelen, alsook om te promoten dat er nog andere wegen zijn om te fietsen en te wandelen
langs de klassieke paden. Dit door middel van borden die we aanbrengen op plaatsen waar veel volk met de
fiets of te voet passeert zoals het jaagpad aan het kanaal en hierover een communicatie opstarten.
Eveneens bekijken we op welke plaatsen we maatregelen kunnen nemen op de plaatsen waar veel fietsers
en voetgangers samenkomen veiliger in te richten bv door het plaatsen van Jerseys waarbij fietsers en
voetgangers gescheiden worden van elkaar.
Wat betreft het voorstel van de Vlaams belang fractie over dit onderwerp zijn wij van mening dat de controle
uitvoeren op de goede staat van de signalisatie een permanente taak is en dat wij die ook vervullen.
Maatregelen in het kader van het welzijn van onze mensen:
Kort na de uitbraak van de pandemie in onze streek werden onze welzijnsschakels De Kar en De Schakel
geconfronteerd met een tekort aan overschot aan voedsel in de winkels en op de veilingen. Hierdoor kwam
hun werking onder zware druk te staan en konden zij niet meer voldoen aan de voedselvraag van hun
cliënteel. Als bestuur hebben wij ervoor gekozen om zowel voor de Kar als voor de Schakel een extra
financiële ondersteuning te geven van respectievelijk 400€/week voor de Kar en 800€/week voor de
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Schakel. Deze bedragen staan in verhouding met het aantal cliënteel. Met deze extra financiële
ondersteuning kunnen zij terecht op de reguliere markt voor het aankopen van hun voedsel. Alsook hebben
wij het nodige gedaan zodoende zijn over de nodige PBM’s beschikten om hun werking verder te kunnen
zetten.
Eveneens is er het initiatief genomen om alle 80-plussers van onze gemeente telefonisch te contacteren met
de vraag of zij voldoende ondersteuning hadden en of wij, als gemeente nog iets voor hen konden
betekenen en om met hen eens een babbeltje te kunnen doen. Deze actie werd enorm gewaardeerd door
deze mensen en de grote meerderheid van deze mensen hadden de hulp van kinderen, familie of buren.
Gelukkig dragen we in Brecht nog zorg voor elkaar.
Om nog op de vraag van Open VLD te antwoorden, hebben wij op dit ogenblik nog geen toename van
burgers die steun aanvragen bij onze diensten. Gelukkig zijn de financiële maatregelen die genomen zijn
door de federale en de Vlaamse regering al een hele stap in de goede richting ter bescherming van onze
burgers. Natuurlijk hebben we er op dit ogenblik nog geen zicht op wat deze crisis zal veroorzaken op lange
termijn. Hoeveel mensen zullen er ten gevolge van deze crisis werkloos worden? Onze sociale dienst heeft
in ieder geval de nodige knowhow in huis om hiermee om te gaan.
Ook verwachten wij een toename van het aantal zelfstandigen die in moeilijkheden zullen komen, hiervoor
zijn wij een samenwerking aangegaan met DYZO. DYZO is een organisatie die zichzelf omschrijft als het
anker voor zelfstandigen in moeilijkheden. Bij een faillissement begeleiden zij de zelfstandigen met de
stappen die zij dienen te nemen om met alles in orde te zijn en van alle steunmaatregelen te kunnen
genieten waar zij recht op hebben.
Ons WZC St-Maria en bij uitbreiding alle andere woonzorgcentra:
In ons WZC St-Maria werden op 23 april alle personeelsleden getest (ook de medewerkers van de
serviceflats, stagairs, vrijwilligers). Van de 117 geteste personen was niemand met het Covid-19 virus
besmet, op vrijdag 8 mei laatstleden werden alle 106 aanwezige bewoners getest en ook daarvan bleek
niemand besmet.
Sedert de afkondiging van de coronamaatregelen werden er 9 bewoners getest na verdachte symptomen.
Telkens bleken zij coronavrij te zijn.
Ook in de andere WZC op ons grondgebied zijn alle medewerkers en bewoners getest en bleken er geen
besmettingen te zijn.
Wij zijn bijzonder blij met het resultaat van deze testen, maar beseffen uiteraard zeer goed dat dit maar een
momentopname is en geen garantie is voor de toekomst, zeker gezien we nu stilaan de maatregelen lossen
waardoor de kans op nieuwe besmettingen stijgt. Dit zal de volgende weken constant gemonitord moeten
worden door onze NCC en aan de hand van deze gegevens zullen de maatregelen eventueel terug strenger
worden.
Collega’s zoals jullie allen wel weten zijn er vorige week in de pers een aantal artikelen verschenen waarbij
melding gemaakt wordt van een piek in onze regio. Dit vooral naar aanleiding van het feit dat de druk op de
Covid-19 afdeling van het Klina Brasschaat enorm gestegen was. Navraag bij de coördinator van ons
schakelzorgcentra leert ons dat deze piek voornamelijk veroorzaakt werd door de uitbraak van Covid-19
besmetting in een WZC in Kapellen.
Naar aanleiding van deze uitbraak en om op de vraag van de Open VLD fractie en Vlaams belang fractie te
antwoorden heeft onze directeur van het WZC een brief geschreven die ik jullie niet wil onthouden. Ik zal
hem dan ook integraal voorlezen.
“De persmededelingen maken duidelijk dat het besmettingsrisico in onze regio nog niet is afgenomen. En
dat uitgerekend op het moment dat de maatregelen versoepeld worden door de federale overheid.
Ervaringen van andere woonzorgcentra met hoge sterftecijfers door COVID-19 tonen aan dat wanneer het
virus het huis “binnensluipt” het zich ongenadig snel verspreidt. Zelfs met alle zorgvuldig uitgevoerde
preventie (handen wassen, afstand houden en nu ook chirurgische mondmaskers) kunnen personeelsleden
(ongewild) importeur zijn van het virus.
Met partners die afgelopen maandag terug aan het werk zijn gegaan, het drukker worden op het openbaar
vervoer, de winkels die vanaf 11 mei heropenen en dan vooral de maatregelen die de silo (of “bubbel” zo je
wilt) doorbreken (voor een aantal kinderen schoolheropening; vier mensen die je intensiever kan
contacteren), maakt het besmettingsrisico en de overdracht op onze kwetsbare bewoners terug veel groter.
Vooral de laatste maatregel – het contact met een andere “bubbel” door contact met vier anderen – houdt
erg veel risico in. Niet alleen wordt hij gemakkelijk verkeerd begrepen, hij stoelt ook op vertrouwen dat de
andere partij(en) zich heel strikt aan de voorwaarden houden. Voor alle duidelijkheid: contact met een ander
gezin (met maximaal vier personen) sluit alle andere contacten uit zowel voor uzelf als alle andere leden van
het andere gezin. Ook voor alleenstaanden die maximaal vier andere personen in hun bubbel kunnen
toelaten moet het duidelijk zijn dat de leden van die nieuwe “bubbel” uitsluitend met elkaar contact mogen
hebben (en met uitdrukkelijk behoud van alle veiligheidsvoorschriften!).
Mijn advies voor alle mensen die in de zorg werken blijft dan ook: beperk het aantal contacten; koop online
of kom enkel voor het hoognodige uw huis uit en koop lokaal; blijf zoveel mogelijk in je eigen “bubbel” en
indien je toch anderen in je “bubbel” toelaat: maak zeer goede afspraken en volg strikt de richtlijnen.
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Het virus laat geen “creatieve” achterpoortjes toe, maar grijpt elke gelegenheid van onoplettendheid om zich
opnieuw verder te verspreiden…
Frank”
Collega’s in het licht van deze beschrijving van de ernst van deze situatie wil ik nog wel enige duiding geven
bij een ontslag van een medewerker van ons WZC.
Betrokkene heeft deelgenomen aan een uitgebreid feestje voorzien van de nodige drank, betrokkene heeft
hierover opgeschept tegen haar collega’s en min of meer de maatregelen in twijfel getrokken. De collega’s
maakten zich ernstig zorgen, in eerste plaats over het risico op besmetting naar de bewoners toe en naar de
collega’s toe. Zodra dit bekend geworden is, heeft men deze medewerker verplicht van steeds een masker
te dragen en afstand te bewaren van elke bewoner en collega. Betrokkene is eveneens uitgenodigd voor
een gesprek bij onze directeur Frank Willeme en hoofdverpleegkundige van haar afdeling Rie Arnouts.
Tijdens dit gesprek heeft betrokkene duidelijk blijk gegeven van haar ongenoegen over het feit dat zij een
mondmasker moest dragen en uitgehaald naar haar rechtstreekse verantwoordelijke. Betrokkene toonde
totaal geen schuldbesef en bleef de genomen maatregelen in twijfel trekken. Gezien het risico op besmetting
in het WZC en een dergelijke uitbraak catastrofale gevolgen zou hebben is er over gegaan op een
onmiddellijk ontslag met opzegvergoeding. Wat het bestuur betreft de enige correcte maatregel.
Om verder reeds op de vragen te antwoorden betreffende het WZC:
- Op welke manier worden familieleden van de bewoners op de hoogte gebracht van nieuwe maatregelen?
Er komen ons verhalen toe dat dit zeer onduidelijk verloopt en dat dit vaak van shift tot shift kan veranderen.
Verwarring voor zowel bewoners als familie.
De enige formele brief die aan de contactpersoon van de bewoner verzonden is, dateert van 2 april
laatstleden en ging uit van de coördinerend en adviserend arts (CRA). Alle andere updates van het
Agentschap betroffen interne aandachtspunten en dienden niet aan de familie gecommuniceerd te worden.
De algemeen geldende voorschriften en maatregelen uitgaande van de Nationale Veiligheidsraad hebben
wij niet extra gecommuniceerd. Buiten de te vroeg gelanceerde versoepeling van de bezoekmaatregelen,
waren die duidelijk genoeg.
Bij mijn weten is er dan ook geen formele communicatie uitgegaan van de voorziening die bij familie
verwarring zou kunnen geven.
De blog www.sintmariabrecht.be geeft een inkijk in wat er ondertussen leeft in het woonzorgcentrum. Er is
een luikje “maatregelen corona”. In eerste instantie verwijst een link naar de gemeentelijke coronawebsite,
in tweede instantie houden we de “buitenwereld” op de hoogte van testmomenten en een aantal
wetenswaardigheden. Ook daarin lijkt het onwaarschijnlijk dat er van “shift tot shift” iets nieuws verteld wordt
wat in tegenspraak is en verwarrend zou zijn voor familie en bewoners (bij mijn weten zijn er weinig tot geen
bewoners die de blog op internet volgen).
De meer praktische afspraken rond afhalen en brengen van persoonlijke was wordt via het onthaal van het
woonzorgcentrum gemaakt. Dat er in zulke operationele aangelegenheden al wel eens één en ander niet
helemaal loopt zoals gewenst, hoeft m.i. niet te veel toelichting. In de overgrote meerderheid der gevallen
verloopt deze uitwisseling vlekkeloos. Af en toe houdt iemand zich echter niet aan de afspraken. In welke
mate hierdoor verwarring zou ontstaan voor bewoners is me onduidelijk.
- Is er in elk WZC een aparte covid19 afdeling voorzien? • Wat in geval van besmettingen?
Het cohorteren van COVID-19 zieken wordt door elke voorziening georganiseerd volgens de aanwezige
mogelijkheden.
Voor Sint Maria is er in het lokaal dienstencentrum een cohortafdeling ingericht met een capaciteit voor
maximaal 14 COVID-19 patiënten. Pas vanaf > 3 bevestigde COVID-19 gevallen wordt deze afdeling
operationeel. Bij een vermoeden van COVID-19 gaat de bewoner in eerste instantie in quarantaine op de
kamer en worden er de voor die situaties geldende veiligheidsmaatregelen getroffen. Na een negatieve
coronatest blijft de bewoner veiligheidshalve nog één week op de kamer en blijven de betrokken
personeelsleden de bijkomende hygiënische veiligheidsmaatregelen verder opvolgen.
- Eten de bewoners nog in dezelfde ruimte of enkel nog op hun kamers?
Op de Bijenkorf (een afdeling met hoofdzakelijk dementerende bewoners) zijn de leef- en eetruimten na de
laatste verbouwingswerken reeds opgesplitst en is er voldoende ruimte om de desbetreffende bewoners
samen te laten blijven eten in de twee leef- en eetruimtes. Gezien hun problematiek is het daarenboven
ondoenbaar ze individueel op de kamer te laten eten. Voor de Vlindertuin (gelijkvloers) is er gezien de
kleinere bewonersgroep ook voldoende ruimte om de bewoners gezamenlijk te laten eten. De eerste
verdieping met om en bij 50 bewoners is minder ruim. In voorbereiding van de versoepeling van de
coronamaatregelen voor de buitenwereld vanaf 4 mei, hebben wij intern vanaf donderdag 30 april in overleg
met de CRA de bewonersgroep van de eerste verdieping opgesplitst (verhoogde besmettingsrisico’s door de
extern versoepelende maatregelen). De zorgbehoevende bewoners (die bij de maaltijd hulp nodig hebben)
blijven op de gemeenschappelijke eetruimte; de meer zelfredzame bewoners eten op de kamer. Deze
maatregel blijft minstens gehandhaafd tot en met dinsdag 12 mei en wordt opnieuw geëvalueerd op het
overleg met de hoofdverpleegkundigen en de CRA. De (voorlopig) geruststellende coronatesten en de
mogelijkheid om vanaf nu sneller te testen en aan contactopsporing te doen, laten ons misschien in de
mogelijkheid om alle bewoners op de eerste verdieping terug samen te laten eten. Als alle bewoners samen
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eten, kan de onderlinge afstand van 1,5 meter echter niet altijd gegarandeerd worden. De afweging tussen
veiligheid en bewonerswelzijn moeten we hier verder maken.
Gisteren is in overleg met de coördinerend en raadgevend arts afgesproken de maatregel te handhaven tot
en met 17 mei. Indien er zich ondertussen bij de bewoners na de test van 8 mei j.l. geen coronagerelateerde symptomen voordoen, kunnen de ze terug samen de maaltijden gebruiken in de leefruimte.
Deze versoepeling kan herroepen worden indien er zich bij bewoners verdachte symptomen voordoen
- Hoe gaat men in de WZC om met de versoepeling van de maatregelen?
Met het nodige voorbehoud en voorzichtigheid.
Deze week worden de mogelijkheden om op een veilige manier bezoek te ontvangen vanaf 18 mei e.k.
verder geëxploreerd. De maatregelen om dat op een veilige manier te laten plaatsvinden, zullen een extra
werkbelasting geven. Om dat in goede banen te leiden zullen we beroep doen op onze vrijwilligers
Wat betreft de vraag van de Open VLD fractie over het ophalen van oud papier:
In eerste instantie hebben wij inderdaad gevraagd aan de inwoners van de zones waar geen papier
opgehaald werd door de verenigingen om dit tijdelijk thuis te stockeren tot de verenigingen terug in de
mogelijkheid zijn een ophaling te organiseren. Inderdaad niet iedereen heeft hier plaats voor en de
maatregelen duren langer dan wij in eerste instantie konden inschatten. Uiteraard heeft/had iedereen de
mogelijkheid om het oud papier aan te bieden op het containerpark.
Daarom hebben we er als bestuur voor gekozen en de beslissing genomen om een bijkomende ronde oud
papier te organiseren door IGEAN op 2 juni. Igean organiseert ook de ophaling in de andere zones.
Wij zijn geen voorstander van het her en der plaatsen van, weliswaar, tijdelijke containers aangezien we
goed beseffen dat het plaatsen van dergelijke container altijd gepaard gaat met overlast en sluikstorten en
wij geen samenkomsten aan dergelijke containers wensen te faciliteren.
Als slot kan ik op de vraag van de Vlaams belang fractie nog antwoorden dat de Corona maatregelen in het
algemeen zeer goed worden opgevolgd in onze gemeente. Uiteraard met hier en daar een paar
uitzonderingen. In de periode van 13 maart, het begin van de maatregelen, werden tot nu werden 103 PV’s
opgesteld en er is geen evolutie waar te nemen dat de PV’s in stijgende lijn zouden gaan.
Raadslid I. Van Den Heuvel stelt dat zij in verband met de communicatie heeft gezien dat er om 18 uur een
update was. Ik heb gelezen dat speelpleintjes nog steeds gesloten zijn. Dit wordt gemeld in de media. Ik heb
gehoord dat 2 speelpleintjes in Sint Job terug opengesteld zijn geweest door de gemeente. Bewoners
zeggen dat er nog veel wordt gespeeld en dat er drugs wordt gedeald. Ik heb om 19 uur kunnen vaststellen
dat 2 speelpleintjes open zijn.
Burgemeester S. Deckers stelt dat Vlaams Belang vraagt over welke pleintjes het gaat.
Raadslid I. Van Den Heuvel antwoordt dat het gaat over Rommersheide en een speelplein aan de
brandweer. Deze zouden vorige week door het personeel van de gemeente opgesteld zijn.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat deze niet opengesteld zijn door de technische dienst, of er zou iets
fout gelopen zijn. We hebben vandaag ook meegekregen dat er linten en borden verdwenen zijn. We
hebben aan de technische dienst gevraagd om de speelpleintjes te controleren. Sportterreinen mogen wel
open zijn. Er is daar dus een verschil. Ik geef de boodschap aan de technische dienst nog opnieuw mee.
Raadslid L. Torfs verwijst naar de lancering van een oproep via de website voor Brecht Helpt. Dat is een
lovenswaardig initiatief. Maar hebben wij een idee hoeveel mensen met elkaar in contact zijn gekomen en
hoe dit is verlopen? Ik heb van verschillende mensen gehoord dat ze zich als vrijwilliger hebben opgegeven,
maar er niets meer van hebben gehoord.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat hij hierover navraag moet doen. Ik weet ook niet of we er een getal
op kunnen plakken. Er is een oproep geweest vanuit ons bestuur voor chauffeurs naar het pretriagecentrum
voor het vervoer van huisartsen. Daar kwam heel veel reactie op. We hebben dit opgelost met een
medewerker van de technische dienst. De andere vrijwilligers werden bedankt en er werd meegedeeld dat
we hen zouden contacteren indien nodig.
Raadslid L. Torfs antwoordt dat hij het jammer vindt dat de mensen niet meer werden gecontacteerd.
Schepen C. Beyers antwoordt dat het vraag en antwoord is. Alle 80-plussers werden gecontacteerd. Als we
geen hulpvragers hebben, kunnen we ze niet verbinden met een vrijwilliger. We weten dat een vrijwilliger
dagelijks belt met een alleenstaande vrouw. We kunnen de cijfers opvragen. Dit is een platform voor mensen
die niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk.
Raadslid I. Van Den Heuvel vraagt hoe men erop gekomen is om de mondmaskers met het logo van Brecht
te voorzien? Ik heb van vele mensen gehoord dat ze een masker verkiezen zonder logo. Dit is een meerkost
dat voor iets anders gebruikt kon worden.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat we ervoor gekozen hebben om het logo erop te zetten om het merk
Brecht in de kijker te zetten. De roep om mondmaskers was er. Zo kunnen de burgers nu uitdragen dat ze
deze mondmaskers hebben gekregen. Het is gemakkelijk te zeggen dat je een mondmasker wil krijgen,
maar dat diegene die dat geeft niet erop mag zetten dat het van hem komt. De kostprijs komt op 81.457 euro
inclusief btw. We hebben in eerste instantie niet op de eerste roep van de burgers ingegaan.
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Raadslid I. Van Den Heuvel stelt dat zij de laatste dagen andere gemeenten heeft bevraagd. Het komt op
2,40 per mondmasker. Het mondmasker van Think Pink kost minder en een deel gaat naar het goede doel.
Ik vind dit spijtig.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat hij niets slechts wil zeggen van Think Pink, maar het kwalitatieve
niveau is minder. Bij onze mondmaskers moet er geen filter in. Wij hebben andere prijzen van Think Pink
vernomen. Dit was de beste prijs die wij gekregen hebben. Ik sluit niet uit dat u binnenkort goedkopere
mondmaskers zal vinden. We hebben nu de beste keuze gemaakt. Achteraf is het gemakkelijk te zeggen dat
het elders beter was.
Raadslid J. Slegers antwoordt dat het logo van de gemeente niet echt een meerwaarde is. Heel wat mensen
reageren dat ze niet met het logo van de gemeente willen rondlopen. Ik weet niet of deze mondmaskers
beter zullen zijn. Als we bij Think Pink hadden besteld, hadden we een goed doel gesteund.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat hij niet gezegd heeft dat onze maskers beter zijn. We hebben de
beste keuze van dat moment gemaakt. Op het moment dat we de beslissing namen, waren de
mondmaskers van Think Pink uitverkocht. Als je als burger wil dat je bestuur voor u zorg draagt, dan vind ik
dat we van diezelfde burger mogen verwachten dat het logo mee wordt uitgedragen. In Wuustwezel en
Rijkevorsel wordt het logo ook gebruikt.
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat je een gegeven paard niet in de mond moet kijken.
Raadslid L. Anthonissen stelt dat hij hoopt straks nog het woord te krijgen. Een belangrijk punt is dat er nog
geen enkele communicatie van het beleid naar de oppositie is gebeurd. We moeten alles lezen op
Facebook. Zo kunnen wij de burgers niet op een correcte manier inlichten.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat hij bij zijn standpunt blijft. Er is een slechte communicatie van de
federale overheid. We willen alle info zo snel mogelijk delen. Andere leden van de gemeenteraad worden
ook niet sneller geïnformeerd. Je kan dit niet van onze communicatiedienst verwachten. We zetten deze zo
snel mogelijk en zo accuraat mogelijk op onze website, waar u ook toegang toe heeft. Wat mij betreft ga ik
daar absoluut niet van afwijken.
Tot slot reageert burgemeester S. Deckers nog op de financiële vraag. Is de financiële dienst al aan het
bekijken hoe de verloren inkomsten zullen wegen op de begroting? Dit is op dit moment onbegonnen werk
voor de financiële dienst omdat de impact nog niet gekend is. Ze spreken over een inkrimping van de
Belgische economie van 7 tot 10%. Als je dit verrekent tegenover de inkomsten van de aanvullende
personenbelasting gaat dit over een bedrag tussen de 600.000 en 900.000 euro. Als we dan ook nog
rekening houden met de extra kosten die we hebben, dan draait die extra kost rond, en dat is mijn eigen
berekening, een bedrag tussen 800.000 euro en 1,2 miljoen euro. Ik wil me niet vastpinnen op deze
bedragen en ik hoop dat ik het overschat. We zijn er als bestuur van overtuigd dat we dit kunnen dragen en
dat er geen initiatieven zullen sneuvelen.
Raadslid J. Slegers stelt nog een bijkomende vraag over het WZC. We vroegen ons af of ieder WZC nu op
een veilige manier contacten zal toelaten. Het ergste van de crisis is het isolement. Is het contact alleen
digitaal of telefonisch? We vinden het belangrijk dat er een versoepeling kan zijn en dat mensen daarop
kunnen inspringen. Daarnaast moet er ook een mogelijkheid zijn om op een veilige manier contact te
hebben. Deze mensen zijn mentaal ook erg getroffen. Als het zo is dat een WZC ervoor kan kiezen, dan
willen we dat ze dit overwegen te organiseren in een veilige ruimte. Gaat de gemeente de andere WZC
praktisch en als het nodig is, financieel bijstaan?
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat ons eigen WZC hierop voorbereid is, onder strikte voorwaarden.
Ook de andere WZC binnen onze grenzen werken hieraan. Ik weet niet of ze hierin slagen of niet. Het is een
keuze die je maakt tussen de pest en lepra. Als er vragen zijn van WZC, zullen we bekijken hoe we als
bestuur hiermee om kunnen gaan. Als het gaat over het leveren van wanden, zal dat geen probleem zijn.
We hebben deze vraag nog niet gekregen.
Raadslid J. Slegers vraagt of de WZC hiermee bezig zijn?
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat ons WZC voorbereid en in orde is. Als we merken dat het niet
haalbaar is, zullen wij dit onmiddellijk terugschroeven. In de loop van de volgende dagen zullen we nog
contact hebben met de WZC. Ook daar doen ze het nodige binnen hun mogelijkheden.
Raadslid J. Slegers antwoordt dat ze het hier over een ruimte heeft achter glas waar ze een gesprek kunnen
voeren. Iedereen is er zich van bewust, maar het is ontzettend erg voor die mensen om geen naasten te
kunnen zien.
Raadslid A.Van Dyck geeft mee als familielid van een bewoner dat zij allemaal een brief hebben gekregen.
Vanaf 25 mei mogen we 1 keer per week een bezoek brengen in het Sluisken. De communicatie is heel
goed. We worden regelmatig geïnformeerd. Ik ben er gerust in.
Besluit
Artikel 1
Akte wordt genomen van de toelichting die tijdens de zitting wordt verstrekt over de gemeentelijke
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bedwingen.
12.

Regeling vervanging afwezigheid algemeen directeur
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Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
Historiek
De werking binnen een openbare dienst moet continu zijn.
De gemeenteraad van 11 juni 2015 stelde een gemeenschappelijke secretaris aan voor gemeente en
OCMW met ingang van 16 november 2015.
De gemeenteraad van 8 maart 2018 heeft akte genomen van de toepassing van artikel 581§1 van het
decreet lokaal bestuur waarbij de gemeenschappelijke secretaris na 10 dagen van rechtswege algemeen
directeur werd voor beide organisaties, gemeente en OCMW.
De ambtelijke leiding van de organisaties werd op deze manier ondergebracht in één persoon.
De gemeenteraad van 14 juni 2018.
Motivatie
De gemeenteraad is bevoegd om de vervanging van de algemeen directeur te regelen. Op basis van dit
besluit kan de algemeen directeur voor elke afwezigheid een waarnemend algemeen directeur aanstellen
om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de leiding van de organisatie tijdelijk over te
dragen. Waar dit in het verleden gebeurde voor gemeente en OCMW apart, dient dit nu in hoofde van één
persoon geregeld te worden.
De voorkeur wordt gegeven aan functies met managementexpertise die voldoende op de hoogte zijn van de
werking van gemeente en OCMW.
Volgende rangorde wordt voorgesteld:
1. Els Eelen - Coördinator organisatie en personeel
2. Tinne Rombouts - Beleidsadviseur
3. Liselotte Hofmans - Coördinator sociaal huis
4. Frank Willeme - Directeur Zorg
5. Inge Adriaensens - Coördinator vrije tijd
6. Ben De Bruyn - Coördinator ruimtelijke ontwikkeling
7. Gert Van Riel - Coördinator infrastructuur
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur wordt volgende rangorde vastgesteld voor de
functie van waarnemend algemeen directeur:
1. Els Eelen - Coördinator organisatie en personeel
2. Tinne Rombouts - Beleidsadviseur
3. Liselotte Hofmans - Coördinator sociaal huis
4. Frank Willeme - Directeur Zorg
5. Inge Adriaensens - Coördinator vrije tijd
6. Ben De Bruyn - Coördinator ruimtelijke ontwikkeling
7. Gert Van Riel - Coördinator infrastructuur
Artikel 2
Afschrift wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en aan de personen vermeld onder artikel 1.

financiën
13.

Belastingreglement op brandstofverdelingstoestellen

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling 3: We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt
gelegd in kwalitatief onderwijs.
Actieplan 13: Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
Actie 55: Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
ARK: 7360500
BV: 0020
Omschrijving: Benzine-, olie- en persdrukpompen
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen
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Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van
besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen
van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de
besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019
Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019 over het belastingreglement op
brandstofverdelingstoestellen.
Motivatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Echter, gezien de Coronacrisis dringt een aanpassing van de inwerkingtredingsdatum van dit reglement zich
op. De datum van inwerkingtreding van belastingreglement op brandstofverdelingstoestellen zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 december 2019, wijzigt naar datum 1 januari 2021. Aangiftes die
gebeurden in het kader van het belastingreglement van 12 december 2019 komen hierbij te vervallen. Er zal
geen heffing plaatsvinden voor aanslagjaar 2020.
Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad steeds strikter
geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers werden
verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen.
Met dit besluit komt de gemeente tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale
belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten
betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen
opvangen. Het gaat om een geraamde minderontvangst van 4100 euro.
Een tweede (technische) wijziging betreft het schrappen van de expliciete verwijzing naar het wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992. Dit is niet nodig en wordt door ABB afgeraden aangezien dit reeds vervat zit
in het decreet van 30 mei 2008.
Raadslid J. Slegers vraagt wat nu de bedoeling van de belastingreglementen en retributies is? Ik heb dat
niet goed begrepen. Wij vinden het raar dat alleen deze 2 opgesomd worden. Er zijn een heleboel
ondernemers die lijden. We vragen ons af van waar deze vraag komt.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat hij heeft toegelicht dat alle belastingen en retributies ten aanzien
van ondernemers niet worden geïnd. Dit zijn de enige die we hebben. Als je er nog kent, dan mag je het
meedelen en dan kan het bekeken worden. Bij de kampeerterreinen moeten we eerst inschatten wat de
impact op deze sector is.
Raadslid J. Slegers vraagt naar de reclamedrukwerken? Waarom blijven deze bestaan?
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat er een eenvoudige mogelijkheid is om onder deze retributie uit te
geraken door je te beperken tot maximum 4 A4 bladzijden. De grote bladen worden door grote handelaars
verstuurd, en niet door de lokale Brechtse ondernemers.
Raadslid J. Slegers antwoordt dat als je als Brechtse ondernemer meer dan 4 bladzijden wil, dan kan kom je
niet tegemoet en moet deze contact opnemen.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat hij die kans niet groot acht.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op olie-, benzine- en
andere brandstofverdelingstoestellen.
Artikel 2 Definitie
Onder brandstofverdelingstoestellen moet worden verstaan alle olie-, benzine-, en andere
brandstofverdelingstoestellen, geplaatst langs de openbare weg of op privaat terrein langs de openbare weg
opgesteld en gebruikt tot bevoorrading van de aanrijdende voertuigen.
Eén toestel kan meerdere bedieningspunten bevatten. Een bedieningspunt is een apparaat waarin één of
meer distributieslangen bevestigd zijn voor het overbrengen van brandstof naar een voertuig, verbonden aan
één telapparaat. Elke teller komt dus overeen met een bedieningspunt.
Artikel 3 Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het toestel.
Artikel 4 Tarief
De belasting wordt vastgesteld op 50 EUR per jaar per bedieningspunt.
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Artikel 5 Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor:
a) Toestellen die niet gebruikt worden voor publieke bevoorrading
b) Toestellen in privé-eigendom geplaatst, wanneer geen enkele aanduiding naar buiten is aangebracht
die wijst op brandstofverkoop en deze toestellen niet gebruikt worden voor de bevoorrading van aanrijdende
voertuigen.
Artikel 6 Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7 Aangifteplicht
De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 januari van ieder jaar aangifte doen van de gebruikte
toestellen op volgend adres: Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via e-mail op volgend adres:
gemeentebelastingen@brecht.be.
De aangifte moet gedaan worden op het formulier dat door het gemeentebestuur wordt toegestuurd.
De belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd aangeslagen
en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.
Artikel 8 Procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt
op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verdubbeld. Het bedrag van deze verhoging wordt ook
ingekohierd.
Artikel 9 Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10 Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 11 Niet-betaling
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00
euro aangerekend voor de verzending.
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd.
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend.
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend.
Artikel 12 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. De gemeente brengt de
toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330
van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 13
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze.
14.

Belastingreglement op standplaatsen openbaar domein

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling 3: We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt
gelegd in kwalitatief onderwijs.
Actieplan 13: Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
Actie 55: Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
BV: 0020
ARK: 7360000, 7360100, 7360300
Omschrijving: Belasting markten, Belasting kermissen en Belasting inname openbaar domein
(handelsinrichtingen)
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Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van
besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen
van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de
besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019
Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019 over het belastingreglement op standplaatsen openbaar
domein
Motivatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Echter, gezien de Coronacrisis dringt een aanpassing van dit reglement zich op. Aangezien deze belasting
afzonderlijke feiten of voorvallen belast, kan dit reglement niet met terugwerkende kracht worden
ingetrokken. Wel is het zo dat voorvallen die niet plaatsvonden, bijvoorbeeld omwille van het annuleren van
de marktdagen in het kader van de maatregelen tegen Corona, uiteraard niet belast worden. Er wordt
daarenboven een vrijstelling voorzien vanaf heden tot en met 31 december 2020 voor de belasting op
standplaatsen openbaar domein, ongeacht de datum van het einde van de federale maatregelen. Er zal met
andere woorden geen verdere heffing plaatsvinden in 2020.
Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad steeds strikter
geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers werden
verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen.
Met dit besluit komt de gemeente tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale
belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten
betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen
opvangen. Het gaat om een geraamde minderontvangst van 36.900 euro (markten), 12.000 euro
(kermissen) en 7.000 euro (terrassen).
Een tweede (technische) wijziging betreft het schrappen van de expliciete verwijzing naar het wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992. Dit is niet nodig en wordt door ABB afgeraden aangezien dit reeds vervat zit
in het decreet van 30 mei 2008.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op standplaatsen openbaar
domein.
Artikel 2 Definitie
Onder standplaatsen openbaar domein moet worden verstaan alle toevallige en vaste standplaatsen
ingenomen door handels-en beroepsinrichtingen op gemeentelijke pleinen en openbare wegen alsmede op
het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten.
Artikel 3 Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van de dienstverlening.
Artikel 4 Tarief
De belasting voor de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein (exclusief kermissen,
circussen en terrassen), wordt vastgesteld op 0,55 euro per m² bezette oppervlakte per dag. Een korting van
10% wordt toegestaan indien betaald wordt per kwartaal en een bijkomende korting van 10% voor
betalingen per jaar.
De belasting voor kermissen, circussen en terrassen op het openbaar domein wordt vastgesteld op 0,40
euro per m² bezette oppervlakte per dag voor een oppervlakte van minder of gelijk aan 50 m². Voor een
oppervlakte die 50 m² overschrijdt, bedraagt de belasting vanaf die overschrijding 0.50 euro per m².
De belasting voor het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten op openbare markten wordt bepaald op
1,25 euro per aansluiting per begonnen marktdag. Op voorafgaandelijke betalingen van elektriciteit op
jaarbasis wordt een korting van 10% toegestaan.
De belasting voor het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten door kermissen en circussen wordt als
volgt vastgesteld:
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Woonwagen 20A / 2-polig
: 10 euro
Attractie 20A / 2-polig
: 20 euro
Attractie 32A / 2-polig
: 40 euro
Attractie 32A / 3-polig
: 80 euro
Attractie 63A / 3-polig
: 120 euro
Deze tarieven gelden voor de ganse duur van de kermis/circus.
Artikel 5 Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor standplaatsen die, na toelating van het gemeentebestuur, ingenomen
worden ten voordele van een erkend goed doel.
De belasting is niet verschuldigd voor innames openbaar domein vanaf de inwerkingtreding van deze
beslissing tot en met 31 december 2020.
Artikel 6 Wijze van inning
De belasting op losse standplaatsen op de wekelijkse markten en de standplaatsen op jaarmarkten worden
contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Abonnementen op wekelijkse markten en de inname van het openbaar domein door terrassen moeten
betaald worden binnen de twee maanden na verzending van de factuur.
De belasting op de standplaats van kermissen wordt op basis van het toegekende abonnement en voor
circussen na gemeentelijke toelating, gefactureerd en is verschuldigd voor aanvang van de betreffende
kermis/circusvoorstelling.
Bij niet-betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 7 Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 8 Niet-betaling
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00
euro aangerekend voor de verzending.
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd.
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend.
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend.
Artikel 9 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. De gemeente brengt de
toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330
van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 10
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze.

15.

Financiering triagecentrum Voorkempen

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening
Actie: A000078 - Dagelijkse werking dienstverlening
Beleidsveld: BV 0985
ARK: 6130000
Omschrijving: Specifieke aankopen (voor de bevolking) ikv Covid 19 (bv mondsmaskers, ...)
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2007
Federale fase in het kader van Covid-19
Motivatie
Sinds maart wordt België geconfronteerd met een ongeziene toestand omwille van COVID-19.
Aan de gemeenteraad wordt een overzicht gegeven van de kosten die verband houden met pretriagepunt
Voorkempen.
Er werd een opsplitsing gemaakt in werkingskosten (huur boxen, onderhoud, nutsvoorzieningen boxen,
reiniging uniformen) en investeringskosten die met de pretriage te maken hebben (ICT hardware installatie
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uren, aanpassingen opstelling binnenkant boxen, platform voor betere toegankelijkheid en afdak). Over de
software wordt nog onderhandeld met de leverancier.
Zoals in de media reeds vermeld zullen de huisartsen moeten zorgen voor het testen en de contacttracing
van onze inwoners. Er wordt ook een opstelling voorzien voor de patiënten die verder naar spoed dienen
gestuurd te worden teneinde de boxen zo efficiënt mogelijk te gebruiken zowel op korte als langere termijn.
Gezien de nieuwe ontwikkelingen en de voorspelling van een tweede golf wordt gevraagd of Emmaus op
verdere financiële ondersteuning kan rekenen wat betreft de boxen en hun onderhoud voor, vermoedelijk, de
rest van het jaar.
De gift aan het Vlaams Kruis per week dient nog door de gemeente te worden bepaald. De facturatie van
deze bijdrage zal rechtstreeks met één van de gemeenten gebeuren. De andere kosten worden
doorgerekend aan de gemeenten via het AZ (exclusief BTW).
De gift van Natra t.w.v 6 093 euro wordt in dit overzicht bij de inkomsten genoteerd en zal dus van de
onkosten die door de gemeenten worden opgenomen afgetrokken worden.
De gift van Koning Boudewijn stichting wordt aangewend voor medisch materiaal, persoonlijk
beschermingsmateriaal en diversen (communicatie, hygiënisch/medisch beleidsadvies voor instellingen in de
ELZ door de huisartsen, ..). Het bedrag dient de komende voorspelde “COVID-golven” te overbruggen. Zo
komt er op dit vlak geen druk op de gemeenten, ziekenhuis en huisartsenkringen zelf.
Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg engagement gevraagd op vlak van de investeringen en op vlak van
de werkingskosten w.b. de boxen minstens t.e.m. het einde van het jaar 2020, inclusief de bijdrage aan het
Vlaamse kruis.
Omwille van de onduidelijkheid over de totale financiering wordt dit reeds ter principiële goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring aan de financiering van het pretriagecentrum Voorkempen.
De kosten worden verdeeld over de verschillende gemeenten aan de hand van het aantal inwoners.
Er zal eveneens een gift aan het Vlaamse Kruis worden verleend.
Artikel 2
Delegatie wordt verleend aan het college van burgemeester en schepenen om de
samenwerkingsovereenkomst definitief goed te keuren omdat er nog een aantal wijzigingen kunnen worden
aangebracht.
Artikel 3
Machtiging wordt verleend aan algemeen directeur, Annemie Marnef en aan burgemeester Sven Deckers
om deze overeenkomst te ondertekenen.
Artikel 4
De definitieve overeenkomst zal ter aktename voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Artikel 5
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en Sofie Sambre van Emmaus.

welzijn
16.

Participatie Schakelzorgcentrum Noorderkempen - Goedkeuring

Juridisch kader
Decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur.
Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en
de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.
Besluit van 17 mei 2019 over de erkenning en subsidiëring van de zorgraden.
Draaiboek schakelzorgcentra versie 1.3. van het Agentschap Zorg en Gezondheid dd. 6 april 2020.
Historiek
De ziekenhuizen zullen de komende weken nog veel COVID-19-patiënten moeten opvangen. Het is
belangrijk dat zij over voldoende bedden kunnen blijven beschikken. Ook binnen de eerste lijn moet de
zorgcapaciteit zo goed mogelijk worden benut. Daarom moeten er schakelzorgcentra opgericht worden.
Schakelzorgcentra kunnen een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen
verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen. Denk bijvoorbeeld voor wie de
continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is.
Tegelijk willen we de instroom in het ziekenhuis beperken tot mensen die complexe zorg nodig hebben.
Schakelzorgcentra kunnen daarom ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet zijn met COVID19, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al kunnen
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verlaten.
De COVID-19 negatieve populatie moet volgens de regels van de kunst maximaal worden gescheiden van
de COVID-19 positieve populatie om kruisbesmetting te voorkomen.
Momenteel streven we naar één schakelzorgcentrum per (ongeveer) twee of drie eerstelijnszones. Deze
centra worden pas operationeel wanneer de capaciteit van het ziekenhuisnetwerk dreigt te verzadigen en de
Vlaamse overheid een duidelijk signaal geeft om de ‘slapende’ schakelzorgcentra te activeren. Uiteindelijk is
het de bedoeling om iedereen zo snel mogelijk terug naar huis te laten gaan.
Goede schakelzorg heeft bijzondere aandacht voor de psychosociale dimensie: snelle transfer naar de
thuissituatie, ondersteund door een equipe maatschappelijk werk en psychosociale ondersteuning van
zowel de zorgaanbieders (personeel en vrijwilligers) als de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag.
Een schakelzorgcentrum is dus geen veldhospitaal of noodhospitaal. Een noodhospitaal zal enkel in extreme
omstandigheden worden opgesteld onder strikte regie van de federale overheid. De federale overheid zal
daarvoor een bevraging uitsturen om mogelijke locaties te inventariseren. Ook aan de schakelzorgcentra
wordt gevraagd om deze bevraging in te vullen. Zodat de federale overheid bij een algemeen collaps van
het zorgsysteem weet waar de schakelzorgcentra zijn gehuisvest.
Om een schakelzorgcentrum succesvol te kunnen uitbouwen, is het ondersteunen van de reeds bestaande
formele en informele zorg een zeer belangrijke randvoorwaarde.
De planning en voorbereiding van de schakelzorgcentra vraagt een zeer groot engagement van alle
betrokken partijen. In deze fase is het nog niet de bedoeling dat schakelzorgcentra effectief van start gaan
om mensen op te vangen. Wanneer zou blijken dat die schakelzorgcentra uiteindelijk overbodig zijn, zou dat
het grootste succes zijn.
Het college van burgemeester en schepenen heeft zich in zitting van 21 april 2020 akkoord verklaard:
- met de participatie van eerstelijnszone Voorkempen in schakelzorgcentrum Bielebale.
- dat vzw eerstelijnszone Noorderkempen penhouder wordt voor de oprichting van het schakelzorgcentrum.
- met de locatie van het schakelzorgcentrum in Bielebale.
- met de prefinanciering en borgstelling voor de gemaakte kosten van het schakelzorgcentrum door de vijf
gemeenten van de eerstelijnszone Noorderkempen.
- met de logistieke ondersteuning en inzet personeel indien nodig.
- om, indien de oprichting nodig is, een interbestuurlijk samenwerkingsverband af te sluiten.
Motivatie
Het belang van de inrichting van schakelzorgcentra wordt erkend door de gemeenten van de eerstelijnszone
Noorderkempen.
Het Draaiboek van het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt dat er één schakelzorgcentrum zou moeten
komen per twee tot drie eerstelijnszones. De meest geschikte locatie binnen onze eerstelijnszone is
Bielebale. Iedere gemeente ondersteunt de keuze voor deze locatie.
Gezien de zorgraad van de eerstelijnszone Noorderkempen de brug vormt tussen zorg in de eerste en de
tweede lijn, welzijn en de lokale besturen, zal de vzw Eerstelijnszone Noorderkempen penhouder worden
van het schakelzorgcentrum Bielebale (jeugdverblijfcentrum gelegen te Zwembadweg 5 in Brasschaat).
Aangezien de vzw Eerstelijnszone Noorderkempen niet over voldoende budgettaire middelen beschikt,
dienen de gemeenten voor de prefinanciering in te staan. Momenteel is het nog onduidelijk welke kosten
door de overheid zullen worden terugbetaald en welke kosten uiteindelijk door de gemeenten dienen te
worden gedragen.
Er is een toezegging vanuit de gemeenten van de Eerstelijnszone Noorderkempen (Kapellen, Brasschaat,
Kalmthout, Essen en Wuustwezel). Indien het schakelzorgpunt zal fungeren voor meerdere eerstelijnszones,
zal hetzelfde engagement worden gevraagd van de andere gemeenten.
Aan Eerstelijnszone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel) wordt een
toezegging gevraagd om te participeren in het schakelzorgcentrum Bielebale in Brasschaat.
Voor de oprichting van een schakelzorgcentrum zal, indien nodig, een interbestuurlijk
samenwerkingsverband afgesloten moeten worden.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21
april 2020 waarin akkoord gegaan wordt:
- met de participatie van eerstelijnszone Voorkempen in schakelzorgcentrum Bielebale.
- dat vzw eerstelijnszone Noorderkempen penhouder wordt voor de oprichting van het schakelzorgcentrum.
- met de locatie van het schakelzorgcentrum in Bielebale.
- met de prefinanciering en borgstelling voor de gemaakte kosten van het schakelzorgcentrum door de vijf
gemeenten van de eerstelijnszone Noorderkempen.
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- met de logistieke ondersteuning en inzet personeel indien nodig.
- om, indien de oprichting nodig is, een interbestuurlijk samenwerkingsverband af te sluiten.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent veiligheid en de dienst financiën.

intergemeentelijke samenwerking
17.

IKA - Algemene vergadering 15 juni 2020

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Historiek
De gemeente Brecht is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 15 april 2020 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA die op 15 juni plaatsheeft in in Den Eyck, Houtum 39
te 2460 Kasterlee;
Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 13 april 2020 overgemaakt.
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Heden worden we geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder
welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.
Volgens de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het
Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt
gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan
desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit
noodzakelijk mocht blijken.
Motivatie
De agenda van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2020 bevat volgende agendapunten:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2019
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen

- Mandaat van de commissaris
De gemeenteraad neemt kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering.
De gemeenteraad neemt kennis neemt van de balans, resultatenrekening en winstverdeling.

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
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de
dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2020.
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2019
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen

- Mandaat van de commissaris
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Artikel 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de
gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord
te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene
Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt
worden aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 3– in geval van een fysieke algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 15 juni 2020 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige
beslissing.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk
samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
lieven.ex@fluvius.be
18.

Fluvius - Algemene vergadering 17 juni 2020

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Historiek
De gemeente Brecht is voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Fluvius Antwerpen;
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 25 maart 2020 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 17 juni 2020 plaatsheeft in het
Kasteel van Brasschaat, Hemelhoevedreef 1, 2930 Brasschaat;
Het dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 25 maart 2020 overgemaakt;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
We worden heden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder
welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.
Volgens de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het
Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt
gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan
desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit
noodzakelijk mocht blijken.
Motivatie
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te geven aan de agenda van de Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 17 juni
2020:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest (artikel 6:115
WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire benoemingen.
8. Benoeming van een commissaris.
9. Statutaire mededelingen.
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,
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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
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 17 juni 2020:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest (artikel 6:115
WVV)
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire benoemingen.
8. Benoeming van een commissaris.
9. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de
gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord
te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene
Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt
worden aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 3 – in geval van een fysieke algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 17 juni 2020 (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige
beslissing.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter
attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
19.

Pidpa - Algemene Vergadering 19 juni 2020

Juridisch kader
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Historiek
Brief van Pidpa van 24 april 2020 met agenda en bijlagen :
verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019
de jaarrekening over het boekjaar 2019
het verslag van de commissaris over 2019
Toelichting toetredingen/uitbreidingen
Toelichting benoemingen
model als raadsbeslissing
Besluit van gemeenteraad d.d. 14 maart 2019 betreffende de aanduiding van :
- Mevr. Tatiana Vandekeere als afgevaardigde en dhr. Kris Kenis plaatsvervangend afgevaardigde voor de
huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.
Motivatie
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op vrijdag 19 juni 2020 om 11 uur organiseert Pidpa een algemene vergadering op afstand.
De agenda van deze algemene vergadering is als volgt :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019.
Verslag van de commissaris over het jaar 2019.
Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2019.
Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
Toetredingen/uitbreidingen van opdracht
Benoemingen
Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het voorbije
jaar 2019. Daarnaast worden nog volgende punten behandeld: toetredingen en/of uitbreidingen van de
opdracht van Pidpa bij verschillende gemeenten en benoemingen.
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
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019, de jaarrekening over het boekjaar 2019 en het
verslag van de commissaris worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2019, wordt
goedgekeurd.
Artikel 3
Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht.
Artikel 4
Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen.
Artikel 5
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 19 juni 2020,
overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die wordt
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld
een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

20.

Igean dienstverlening - Algemene vergadering 19 juni 2020

Juridisch kader
 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017.
 Statuten van IGEAN dienstverlening.
Historiek
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
op 19.12.2003.
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007
onder nr. 07120366.
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Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding.
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN
dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd
bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening
goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het
Ministerieel Besluit van 23.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken,
Inburgering en Gelijke Kansen.
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.
Statutenwijziging
Om IGEAN dienstverlening in de mogelijkheid te stellen te functioneren als een zelfstandige groepering, is
een aanpassing van de statuten wenselijk. Met deze aanpassing wordt het principe van de zelfstandige
groepering statutair verankerd.
IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de maatschappelijke doelstelling te actualiseren
door eveneens te verwijzen naar het begrip ‘omgeving’.
In een aparte nota die IGEAN op 18.03.2020 aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt toelichting
gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd
wordt aan de algemene vergadering van 19.06.2020. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:
1. Inleiding en juridisch kader
2. Besluitvorming IGEAN – informatie en goedkeuring van het ontwerp
3. Verdere timing en werkwijze.
In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten
artikelsgewijs aangebracht.
Jaarverslag en jaarrekening
Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van
het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de
hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.
De raad van bestuur van 29.04.2020 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2019 evenals aan
de jaarrekening 2019. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de
revisor.
Besluitvorming algemene vergadering
De raad van bestuur van 11.03.2020 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening
goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden volgende documenten ter beschikking gesteld van alle
deelnemers via het infonet:
1. een uittreksel uit de beslissing van de 440ste raad van bestuur van 11.03.2020,
2. de ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota.
Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor
de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 18.03.2020 werden alle deelnemers hierover
geïnformeerd.
De raad van bestuur van 11.03.2020 en van 29.04.2020 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren
in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter
voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om
18.30 u met volgende dagorde:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019
5. Presentiegelden – aanpassen
6. Goedkeuren van de statutenwijziging.
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Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 30.04.2020 werd de uitnodiging en de dagorde voor de
jaarvergadering van 19.06.2020 aan alle deelnemers bezorgd.
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:
1. uittreksels uit de beslissingen van de 441ste raad van bestuur van 29.04.2020, inclusief het voorstel
tot aanpassing van de presentiegelden
2. het jaarverslag 2019 met de jaarrekening 2019.
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de
algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel
33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald
voor elke algemene vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.
Motivatie
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.
Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 11.03.2020.
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 op de raad van bestuur van
29.04.2020.
Raadslid L. Torfs vraagt vanuit Groen dat zowel voor dit punt als voor het volgende punt de
vertegenwoordiger van Brecht zou stemmen tegen de verhoging van de presentiegelden.
Voorzitter L. Nicolaï legt het amendement, ingediend door Vlaams Belang, dat reeds toegelicht werd bij
agendapunt 5 in de raad voor maatschappelijk welzijn ter stemming voor aan de gemeenteraad namelijk:
"De verhoging van de presentiegelden wordt beperkt tot het totaalbedrag van 66.996,60-€, dat geldig was
voor de periode 2016-2018 prorata te verdelen.”
Stemming Amendement Vlaams Belang over de Presentiegelden : "De verhoging van de
presentiegelden wordt beperkt tot het totaalbedrag van 66.996,60-€, dat geldig was voor de periode
2016-2018 prorata te verdelen.”
Met 3 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer)
23 stemmen tegen (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs,
Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus),
3 onthoudingen (Joziena Slegers, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel)
Het amendement wordt niet aangenomen.
Stemming:
Met 21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van
Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy,
Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 8 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van
Assche, Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel,
Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN
dienstverlening die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of
op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus
COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt
op basis hiervan volgende beslissingen:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019
5. Presentiegelden – aanpassen
6. Goedkeuren van de statutenwijziging.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 19.06.2020 deel te nemen aan de
bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig
dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.
Artikel 3
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden
bezorgd.
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21.

Igean milieu en veiligheid - Algemene vergadering 19 juni 2020

Juridisch kader
 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017
 Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.
Historiek
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid
goedgekeurd.
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007
onder nr. 07120366.
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN
milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de
Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding.
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu &
veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het
Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid
goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het
Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken,
Inburgering en Gelijke Kansen.
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.
Jaarverslag en jaarrekening
Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop
van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan
de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.
De raad van bestuur van 29.04.2020 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2019 evenals aan
de jaarrekening 2019. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de
revisor.
Benoemen leden raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid naast een
algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het
aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.
Op de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 werden de leden van de raad van bestuur
benoemd.
Art. 19 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat bij ontslag van een bestuurder de
deelnemer die hem voorgedragen heeft, een nieuwe kandidaat-bestuurder voordraagt, die vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwoont en waarvan de benoeming in het kader van een
definitieve vervanging voorgelegd wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering.
De aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Benoemen leden adviescomités
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een
adviescomité “veiligheid” opgericht wordt.
Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in
aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken
doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die
bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.
Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.
Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als
vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de
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werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit
comité.
De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering.
Besluitvorming algemene vergadering
De raad van bestuur van 11.03.2020 en van 29.04.2020 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren
in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter
voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om
18.30 u met volgende dagorde:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019
5. Presentiegelden – aanpassen
6. Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités.
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 30.04.2020 werd de uitnodiging en de dagorde voor de
jaarvergadering van 19.06.2020 aan alle deelnemers bezorgd.
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:
1. uittreksels uit de beslissingen van de 144ste raad van bestuur van 29.04.2020, inclusief het voorstel
tot aanpassing van de presentiegelden
2. het jaarverslag 2019 met de jaarrekening 2019.
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de
algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel
33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald
voor elke algemene vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.
Motivatie
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 op de raad van bestuur van
29.04.2020.
Voorzitter L. Nicolaï legt het amendement, ingediend door Vlaams Belang, dat reeds toegelicht werd bij
agendapunt 5 in de raad voor maatschappelijk welzijn ter stemming voor aan de gemeenteraad namelijk:
"De verhoging van de presentiegelden wordt beperkt tot het totaalbedrag van 66.996,60-€, dat geldig was
voor de periode 2016-2018 prorata te verdelen.”
Stemming Amendement Vlaams Belang over de Presentiegelden : "De verhoging van de
presentiegelden wordt beperkt tot het totaalbedrag van 66.996,60-€, dat geldig was voor de periode
2016-2018 prorata te verdelen.”
Met 3 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer)
23 stemmen tegen (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs,
Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus),
3 onthoudingen (Joziena Slegers, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel)
Het amendement wordt niet aangenomen.
Stemming:
Met 21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van
Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy,
Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 8 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van
Assche, Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel,
Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu &
veiligheid die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een
digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19
dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis
hiervan volgende beslissingen:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019
Goedkeuren van de jaarrekening 2019
Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019
Presentiegelden – aanpassen
Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités.

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 19.06.2020 deel te nemen aan
de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen
overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.
Artikel 3
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden
bezorgd.

aanvullende agenda
22.

Voorstel - Opmerkingen, vragen en voorstellen i.v.m. corona - I. Van den Heuvel

Motivatie
Vooreerst wil Open Vld, raadslid I. Van Den Heuvel duidelijk maken dat deze opmerkingen en vragen niet
negatief bedoeld zijn en dat we zeker niemand met de vinger willen wijzen. We beseffen maar al te goed dat
we ons momenteel in een ongekende, ongeziene en vooral moeilijke situatie bevinden. De experten en
politici doen hun uiterste best maar richtlijnen zijn niet altijd even duidelijk en veranderen soms dagelijks.
Daardoor is het ook voor een gemeente lastig werken. Net in deze moeilijk tijden vinden we het zeer
belangrijk dat ‘de neuzen in één richting ‘staan en dat samenwerken nu meer dan ooit van het grootste
belang is voor alle Brechtenaren.
Daarom hebben wij enkele vragen, opmerkingen en voorstellen
Mondmaskers
 Elke inwoner van Brecht zal een gratis mondmasker ontvangen. De bestelling is geplaatst bij SB
Printing, wat we toejuichen, een firma uit eigen gemeente.
 Werden er meerdere offertes aangevraagd?
 Was SB Printing de goedkoopste?
 Wanneer staat dit gepland? In principe zou iedereen dat reeds moeten ontvangen hebben daar
mensen vanaf 4 mei dit verplicht moeten dragen op oa het openbaar vervoer.
 Wie gaat de bedeling verzorgen en hoe gaat dat in zijn werk?
 Wat is het kostenplaatje van de bedeling?
Heropening scholen

Welke rol zal de gemeente spelen bij de heropening van de scholen?
 Worden er bv bidons water, handzeep en/of handgels ter beschikking gesteld?
 Worden er extra ruimten (vb sporthal) vrijgemaakt voor de opvang van kinderen indien dit in de
scholen niet mogelijk zou zijn?
Boodschappen borden lichtreclame

Er zijn in Brecht 3 borden met lichtreclame waar momenteel enkel een telefoonnummer of website
van de gemeente op staat. Is het niet mogelijk om daar nu ook andere boodschappen en corona info
op te plaatsen? Mensen wandelen en fietsen nu meer en we bereiken er extra burgers mee. Ook
enkele boodschappen als “Volhouden”, “Goed bezig” zouden we niet misplaatst vinden om iedereen
een hart onder de riem te steken. Het papieren krantje komt momenteel niet, niet iedereen beschikt
over internet, we beseffen dat we hiermee zeker ook niet iedereen bereiken maar het is toch een
extra en gratis manier van informatie geven.
Ophaling oud papier

In bepaalde regio’s wordt momenteel geen oud papier opgehaald. Er werd door de gemeente
gevraagd om het een tijd thuis bij te houden. We merken dat mensen al veel moeten stockeren,
kledingcontainers mogen vb ook niet gebruikt worden, en net nu is iedereen grote schoonmaak aan
het houden. Niet iedereen heeft hier de plaats voor. Containerparken zijn terug open maar kunnen
voorlopig slechts 1x per week bezocht worden. We hebben weet van mensen die met hun oud
papier buitendorps rijden om het daar af te geven. Dat kan en mag toch niet de bedoeling zijn. Wij
stellen voor om op een 4tal plaatsen in onze gemeente containers voor oud papier te zetten. Geen
extra belasting meer voor containerpark en mensen kunnen het eenvoudig tot daar brengen met
respect voor social distancing. De opbrengst kan verdeeld worden onder de verenigingen die nu
momenteel geen inkomsten hebben doordat hun papierophalingen niet kunnen doorgaan.
Woonzorgcentra
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Op welke manier worden familieleden van de bewoners op de hoogte gebracht van nieuwe
maatregelen? Er komen ons verhalen toe dat dit zeer onduidelijk verloopt en dat dit vaak van shift tot
shift kan veranderen. Verwarring voor zowel bewoners als familie.
 Zijn er momenteel besmettingen gemeld van bewoners of personeel?
 Is er in elk WZC een aparte covid19 afdeling voorzien?
 Wat in geval van besmettingen?
 Eten de bewoners nog in dezelfde ruimte of enkel nog op hun kamers?
 Onze regio wordt op dit moment nog zwaar getroffen, terwijl op andere plaatsen een daling is
ingezet. Kan het personeel de werkdruk momenteel de baas of moet er hulp, eventueel van
vrijwilligers, worden ingeschakeld?
 Hoe gaat men in de WZC om met de versoepeling van de maatregelen?
Communicatie

Hou vaak wordt de website aangepast? De algemene pagina met updates is zeer duidelijk. De
veelgestelde vragen werden na 24/3 niet meer aangevuld vandaar onze vraag hierover.
 Komen er nog veel vragen, al dan niet telefonisch? En hoe lang duurt het voor de mensen een
antwoord krijgen op online gestelde vragen?
 Tot slot willen we vragen of het mogelijk is dat álle gemeenteraadsleden zo snel mogelijk op de
hoogte worden gebracht wanneer nieuwe maatregelen van kracht worden of wanneer er
beslissingen specifiek voor onze gemeente worden genomen. We vinden het zeer belangrijk dat we
burgers juist en up to date kunnen informeren wanneer ze ons hierover contacteren. Meer dan eens
moeten we nu één team vormen waarbij de zorg en gezondheid van alle inwoners van Brecht op de
eerste plaats komt.
Varia en mogelijke gevolgen coronacrisis

Worden alleenstaande mensen door de gemeente gecontacteerd of alles nog in orde is en of ze
eventueel hulp nodig hebben?
 Werden er in Brecht corona overtredingen begaan? Werden er hiervoor boetes uitgeschreven? Zo
Ja, hoeveel en werden deze allemaal betaald?
 Helaas zullen na deze periode en misschien nu reeds, mensen die het al moeilijk hebben, in
armoede terecht komen. Is er al een stappenplan hoe het OCMW hierbij kan of zal helpen?
 Is de financiële dienst al aan het bekijken hoe de verloren inkomsten, door technisch werklozen en
gesloten firma’s gaan wegen op de begroting van 2020 en 2021?
Voorstellen van OpenVld :
1. Op de borden van de lichtreclame komt extra corona info en bemoedigende boodschappen.
2. Er worden op enkele plaatsen containers gezet waar mensen hun oud papier kunnen achterlaten.
Dit gebeurd uiteraard veilig met respect voor social distancing. De opbrengsten worden verdeeld
onder de verenigingen die door de maatregelen geen ophalingen kunnen organiseren.
3. Alle gemeenteraadsleden krijgen gelijktijdig de meest recente info i.v.m. corona maatregelen die
genomen worden door het college. Dit om de burgers snel en correct te informeren.
Raadslid I. Van Den Heuvel stelt verder dat we in onze gemeente 3 borden met lichtreclame hebben, maar
daar komt niet veel op. We begrijpen dat ook niet iedereen hiermee bereikt wordt. Het is goed om volgende
maand een nieuwsbrief te verspreiden of een bewonersbrief. Alleen dan ben je zeker dat iedereen het heeft
kunnen lezen. Ik wil een mail opmerken in verband met het recyclagepark in Sint Job. De mensen zelf zijn
niet altijd even beleefd tegen burgers en sommige fracties zitten vol. Het is in Sint Job ook veel drukker dan
in Brecht. Als Igean geen goede service levert, moet de gemeente dit opvolgen.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat deze opmerking niet overgekomen is als kritiek. Op de borden van
de lichtreclame willen we vooral rond het koop lokaal verhaal communiceren. Ik stel voor dit agendapunt niet
goed te keuren. Ik heb ook al een antwoord gegeven. We hebben een email gekregen. De organisatie van
de opening van de recyclageparken was niet de eenvoudigste job. Ik sluit niet uit dat mensen zijn moeten
terugrijden en dat daardoor wrevel ontstaat tussen parkwachters en burgers. Ik wil begrip vragen voor de
moeilijke omstandigheden. We hebben de mail doorgestuurd naar Igean. Ik kan me wel herinneren dat deze
mensen een uitgebreid en duidelijk antwoord van Igean hebben gekregen. Ondertussen is de situatie nog
opgelost.
Schepen C. Beyers antwoordt dat zij vandaag de proefdruk ontving van Brechts Nieuws die de burgers in
juni ontvangen. Er wordt hard gewerkt om de Brechts Nieuws voor te bereiden. Er werden medewerkers van
andere diensten aangesproken om mee te helpen aan deze Brechts Nieuws.
Raadslid I. Van Den Heuvel antwoordt dat de mensen nu nood aan duidelijkheid hebben.
Schepen C. Beyers antwoordt dat er veel informatie over Corona in opgenomen werd en dat deze duidelijk
is.
Stemming:
Met 4 stemmen voor (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel), 21 stemmen
tegen (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers,
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Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 4 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche,
Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Het voorstel wordt verworpen.
23.

Voorstel - Controle verkeersreglementering/signalisatie fietsers - P. Van Assche

Motivatie
Raadslid P. Van Assche ligt het voorstel toe.
De gemeente voert een controle uit op de goede staat van de signalisatie bij fietsoversteekplaatsen en
brengt -de voorrangsregels uit- de wegcode bij de verkeersdeelnemers in herinnering.
Motivatie:
Bij gebrek aan de figuur “motie” doen we noodgedwongen beroep op een alternatieve juridische constructie.
Dit “voorstel” beoogt dus geen concrete gevolgen maar een “princiepsbeslissing”.
Door de Corona-lockdown die ons tot essentiële verplaatsingen beperkt(e) nam het gemotoriseerd verkeer
sterk af en steeg het fietsverkeer omgekeerd evenredig. Fietsers “hadden de baan voor zich”. Sommigen
gedragen zich daar ook naar. Geen probleem zolang er geen verkeer was.
Nu het gemotoriseerd verkeer stilaan terug toeneemt, leidt dit tot gevaarlijke verkeerssituaties waarbij het de
zwakke weggebruiker is die -bij een ongeval- (fysiek) aan het kortste eind trekt.
De lockdown heeft de wegcode niet opgeheven, gewijzigd of geschorst. Voorrangsregels zijn niet veranderd.
Voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van de andere verkeersdeelnemers, is het
onontbeerlijk dat -voornamelijk de voorrangsregels- nageleefd worden.
Omgekeerde driehoeken en haaientanden op fietspaden (jaagpaden) hebben een reden van bestaan.
We vinden het aangewezen om dit, bij de versoepeling van de lockdown, specifiek in herinnering te brengen.
Het lijkt ons best dit in samenspraak met PZ Voorkempen te doen.
In deze context lijkt het ons nuttig kruisingen waar fietsers voorrang dienen te verlenen op de goede staat
van de signalisatie te controleren en deze kruisingen systematisch met (kleine) omgekeerde driehoekjes uit
te rusten mocht dit nog niet het geval zijn.
Raadslid P. Van Assche stelt dat de fietsers zich hebben kunnen uitleven op de baan. Nu het verkeer terug
op gang komt, kan het aanleiding geven tot gevaarlijke situaties. Ik heb het zelf al twee keer meegemaakt
dat een auto stopt om fietsers over te laten steken die daar geen voorrang hebben. Zo gaan we tegen
mekaar botsen. Aan het kruispunt van de Ambachtslaan en de Ringlaan stond er even geen omgekeerde
driehoek. Dat is ondertussen aangepast. Dat zou ook op andere plaatsen kunnen. Dat zou door onze
technische dienst in het oog gehouden moet worden. Ik zou een sensibiliseringsactie willen zien om de
geldende wegcode te laten respecteren voor ieders veiligheid.
Schepen E. Peeters verwijst naar de toelichting van de burgemeester.
Stemming:
Met 3 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer), 25 stemmen
tegen (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers,
Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen,
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan
Flebus), 1 onthouding (Joziena Slegers)
Besluit
Het voorstel wordt verworpen.
24.

Voorstel - Amendement op RVMW 5-6 en GR 20-21 - P. Van Assche

Motivatie
Art 1 punt 5: “Presentiegelden”: “De verhoging van de presentiegelden wordt beperkt tot het totaalbedrag
van 66.996,60-€, dat geldig was voor de periode 2016-2018 prorata te verdelen.”
Motivatie:
De verhoging van de presentiegelden voor de IGEAN bestuursleden is terecht omdat met de decretale- en
statutenwijziging een incorrecte situatie ontstaan was.
Anderzijds lijkt het ons in de gegeven omstandigheden onkies dat deze verhoging op een meerkost voor
IGEAN zou komen te staan in vergelijking met de situatie die de verhoging beoogt recht te zetten.
Temeer daar de presentiegelden niet het hoofdinkomen van de bestuursleden uitmaakt.
Daarom stellen we voor het bedrag van de verhoging in die mate te beperken dat het totaalbedrag voor
IGEAN (dat mee door de gemeenten gefinancierd wordt) niet hoger uitkomt dan in de periode voor de
decretale/satutenwijziging.
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Voorzitter L. Nicolaï stelt dat dit agendapunt reeds behandeld werd bij de respectievelijke punten.
Besluit
Het voorstel werd reeds behandeld tijdens de zitting en werd verworpen.
25.

Vraag - Veiligheid Ganzendries - Ilse Van den Heuvel

Motivatie
Raadslid I. Van Den Heuvel stelt een vraag ivm de veiligheid in Ganzendries en vraagt hierover toelichting.
In het verslag van het college konden we lezen dat intussen al enkele bouwaanvragen werden ingediend en
goedgekeurd voor de Ganzendries.
We vragen ons af of er nog een afsluiting komt achteraan voor de gracht? Er staan wel enkele paaltjes
maar denken dat dit niet zal volstaan om de toch wel diepe beek af te schermen. We menen ook te weten
dat het de bedoeling was dat fietsers via een weg de doorsteek naar de Schoolstraat zouden kunnen maken.
Hier werd ook een weg voor aangelegd. Vooral voor (ouders met) kinderen die met de fiets naar school gaan
zou dit een goede en veilige oplossing zijn. We stellen echter vast dat er een afsluiting werd geplaatst net
naast deze weg waardoor het er wel heel erg smal wordt. De andere kant is een haag dus bij niet tijdig
snoeien vrezen we dat er langs daar geen doorweg meer mogelijk zal zijn.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er zich naast de rijweg een berm en een diepere gracht bevindt.
Dergelijke situaties vinden we op meerdere plaatsen terug. Het is onbegonnen werk om deze allemaal van
afrastering te voorzien. Op 5 mei werd door het CBS vastgesteld dat de draad op de juiste plaats staat. De
meidoornaanplanting werd reeds 60 jaar geleden aangeplant en steeds goed onderhouden. Voetgangers en
fietsers kunnen nog wel passeren, maar een breedte van 1,20 meter zou beter zijn. In het najaar zal de haag
iets forser ingesnoeid worden.
26.

Vraag - Corona-maatregelen ter ondersteuning ondernemers/inwoners - P. Van Assche

Motivatie
Raadslid P. Van Assche stelt dat er werden/worden en zullen door de gemeente/OCMW reeds talrijke
maatregelen genomen (worden) ter ondersteuning van de lokale economie en onze inwoners.
Deze maatregelen mogen natuurlijk de gemeentelijke begroting/de gemeentelijke diensten niet ontwrichten
want daar zouden we allen slachtoffer van zijn.
We vroegen ons bv af of de gemeente -indien mogelijk- initiatief zou kunnen ontplooien
 mbt kinderopvang om de scholen te ontlasten die in moeilijke omstandigheden zowel leeropdracht
als opvang moeten voorzien;
 mbt bv maar niet beperkt tot campinguitbaters die wel gemeentelijke taksen dienen te betalen maar
zelf geen inkomsten uit hun commerciële activiteit hebben;
 mbt “mondmaskers” (waarover de berichtgeving toch wel heel tegenstrijdig is);
We zouden graag vernemen
 hoe de situatie in de WZC’s evolueert;
 hoe de Coronamaatregelen in onze gemeente opgevolgd worden, ttz of/hoeveel Corona-boetes er
uitgeschreven werden en of daar een evolutie in waar te nemen valt
Tevens vraagt raadslid P. Van Assche of er boetes zijn voor lockdownparty’s of gaat het alleen over boetes
voor samenscholingen?
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat hij geen weet heeft van lockdownparty’s in Brecht, wel van
samenscholingen.

Annemie Marnef
Algemeen Directeur
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Voorzitter gemeenteraad
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