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Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad 
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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, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Gemeenteraadsleden 
Tinne Rombouts, Algemeen Directeur wnd. 
Verontschuldigd: 
Katrien Scheirs, Gemeenteraadslid 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 10 september 2020 

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

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 10 september 2020 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Motivatie 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 0:00 
min tot en met 1:24 min. 

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie 
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, 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. 10 september 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

2. Definitieve vaststelling rooilijn -en onteigeningsplan fietspad Kloosterstraat 

Beleids- en beheerscyclus 
Raadslid A. Van Dyck verlaat de zitting. 
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 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 
Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 

Zitting van de Gemeenteraad  donderdag 8 oktober 2020 
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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. 
Het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2020 over de voorlopige vaststelling van het rooilijn-en 
onteigeningsplan voor het fietspad Kloosterstraat. 

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 Sint-Lenaarts. 
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 werd 
gedurende een periode van 30 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek namelijk van 15 juni 
2020 tot 14 augustus 2020. 
Tijdens dit openbaar onderzoek werden er vier bezwaren ingediend. De 4 bezwaren werden ontvankelijk 
verklaard. Voor de behandeling van de bezwaren wordt verwezen naar de bijlage '20200810 behandeling 
bezwaren' dat onlosmakelijk verbonden is aan voorliggende gemeenteraadsbeslissing. 
Fasering   
De definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan is de laatste fase van de procedure. 
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 
vademecum stelt onder punt 3.2.2.3 dat op lokale wegen de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid 
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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 fietsbeleidsplan 
-     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 met 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.  
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 1:14 
min tot en met 6:54 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Definitief 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, definitief vast zoals weergegeven op het rooilijn- en onteigeningsplan ‘fietspad 
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Kloosterstraat’, opgemaakt door IGEAN dienstverlening op 15.01.2020, klassement 
20200115_BREZ004.01-R001 
Artikel 3 
De ingediende bezwaren worden ontvankelijk maar ongegrond verklaard. De gemeenteraad maakt de aan 
voorliggende beslissing gekoppelde bijlage '20200810 behandeling bezwaren' zich eigen en is 
onlosmakelijk verbonden aan voorliggende beslissing. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur, de dienst omgeving en Igean 
Dienstverlening. 

3. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150 - Autonome procedure - Heihoefke 1 en ZN - 
Voorlopige vaststelling 

Beleids- en beheerscyclus 
Raadslid A. Van Dyck neemt terug deel aan de zitting. 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Besluit Vlaamse Regering d.d. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
Atlas der buurtwegen voor de gemeente Brecht, d.d. 10 april 1841 
Decreet houdende de gemeentewegen d.d. 03/05/2019, datum inwerkingtreding 1 september 2019 

Historiek 
Op 21/01/2020 ontving de gemeente het verzoek van landmeter-expert Francis Koyen tot gedeeltelijke 
afschaffing van buurtweg nr. 150 ter hoogte van de percelen Heihoefke 3, ZN en 5 te Sint-Lenaarts, via de 
autonome procedure. Op dat moment is er reeds een verzoek tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 
150 lopende, nl. ter hoogte van de rechts aanpalende eigenaar Jos Janssens, Heihoefke 1. Deze aanvraag 
volgde de oude procedure en het betreffende deel is inmiddels via de deputatie, besluit d.d. 13/02/2020, 
officieel afgeschaft. 
Bij voorliggend verzoek tot gedeeltelijke afschaffing wordt aangesloten ter hoogte van perceel sectie D 
695/k/2, Heihoefke 1. Van daaruit treft de voetweg van aanvraag drie percelen, alvorens uit te komen op de 
voldoende uitgeruste, verharde gemeenteweg Heihoefke. De percelen die getroffen zijn door de buurtweg, 
hebben de gewestplanbestemming industriegebieden; meerbepaald gebieden voor ambachtelijke bedrijven 
of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. 
Getroffen percelen: 
- Heihoefke 3 en ZN, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nrs.675/b & 678/l, eigendom van Immo-Lauryssen bvba 
- Heihoefke 5, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nr.674/d ; eigendom van cons. Gysen - Bogaerts 
Als motivatie wordt opgegeven: 
"De afschaffing van de voetweg wordt aangevraagd omdat deze voor een groot deel is overbouwd met een 
vergunde constructie (rechter perceel). 
Aan de zijde van Janssens beton werd/wordt deze voetweg ook afgeschaft, waardoor dit gedeelte geheel in 
onbruik is/zal zijn. 
Het Heihoefke neemt gans de bereikbaarheid van de voetweg over. Aan de linkerzijde loopt deze ook al 
binnen de zate van deze rijweg en aan de rechterzijde wordt deze weg ook gekruist door deze voetweg." 
Het verzoek tot de gedeeltelijke afschaffing werd voorgelegd in de rand van de collegezitting van 
28/01/2020, waarbij akkoord gegaan werd met het voorstel. 
Het aanvraagdossier bestaat uit: 
- een titelblad  
- het kadasterplan op schaal: 1/2500 
- een topo-kaart met in donkeroranje het gedeelte af te schaffen buurtweg aangeduid 
- een GRB-plan met in donkeroranje het gedeelte af te schaffen buurtweg aangeduid 
- een luchtfoto met in donkeroranje het gedeelte af te schaffen buurtweg aangeduid 
- een uittreksel uit de Atlas buurtwegen met in donkeroranje het gedeelte af te schaffen buurtweg aangeduid 
- een uittreksel uit de tabel van de Atlas der buurtwegen m.b.t. voetweg 150 
- een fotoreportage van de getroffen percelen en hun nabije omgeving (7 foto's) 
- een opmetingsplan op schaal 1/500, d.d. 21 januari 2020, met aanduiding van de opnamepunten van de 
foto’s, en met in geel aangegeven de gedeeltes van de buurtweg die men verzoekt af te schaffen. 
Op 22/09/2020 werd het dossier aangevuld met een opmetingsplan met een vermelding m.b.t. de 
meerwaardeschatting door landmeter-expert Francis Koyen: 
De meerwaarde door de afschaffing van de buurtweg  
Van de voetweg is niets meer zichtbaar en als zeer lang in onbruik.  
Zelfs het gedeelte op perceel nr.678/1 is overbouwd (bouwvergunning bekomen)  
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Rekening houdend met dit alles kan geconcludeerd worden dat de meerwaarde geheel nihil is voor de drie 
percelen.  
 

Advies 
De buurtweg, meer specifiek een “voetweg”, heeft volgens de Atlas der Buurtwegen op de 3 getroffen 
percelen van de aanvraag een breedte van 1,5 meter over een afstand van gemiddeld ca. 126,8 meter. Dit 
gedeelte buurtweg is niet meer zichtbaar op het terrein, gedeeltelijk overbouwd, en in onbruik geraakt en 
vervangen door de voldoende uitgeruste gemeenteweg Heihoefke. 
Verder door in zuidelijke richting, loopt het tracé van de buurtweg zo goed als gelijk met de wegenis 
Heihoefke, waarbij het de voldoende uitgeruste gemeenteweg Kraaienhorst, de voldoende uitgeruste 
gewestweg Mallebaan (N153) en de voldoende uitgeruste gemeenteweg Bloemenstraat kruist, om te 
eindigen in de voldoende uitgeruste gewestweg Groot-Veerle (N154) ter hoogte van het punt waar 
Heihoefke, Groot-Veerle, Klein-Veerle en Welkomstraat samenkomen. 
In noordelijke richting is de buurtweg t.h.v. Heihoefke 1 officieel afgeschaft d.d. 13/02/2020. Het deel 
gelegen t.h.v. de vaart en de Dorpsstraat werd reeds afgeschaft bij de aanleg van de vaart. 

Motivatie 
Cfr. art. 17 van het Decreet houdende de gemeentewegen wordt de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing 
van buurtweg nr. 150 volgens het opmetingsplan Heihoefke, opgemaakt door landmeter-expert Francis 
Koyen d.d. 21/01/2020, ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna binnen een 
ordetermijn van 30 dagen overgegaan kan worden tot de aankondiging van het openbaar onderzoek en 
verzenden van de vereiste afzonderlijke mededelingen aan de aanpalende eigenaars, de deputatie van de 
provincie Antwerpen, de beheerders van aansluitende openbare wegen en aan de maatschappijen van 
openbaar vervoer. Het dossier zal binnen 60 dagen na het einde van het openbaar onderzoek, dat 30 dagen 
duurt, samen met de resultaten van het openbaar onderzoek opnieuw voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad, ter definitieve vaststelling. 
Er wordt een gepaste toepassing gegeven door schepen E. Peeters. 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, van 6:55 min 
tot en met 8:14 min.  

Stemming: 
Met 27 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, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 1 stem tegen (Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 150 op de percelen Heihoefke 3 en 
ZN, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nrs.675/b & 678/l en Heihoefke 5, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, 
Nr.674/d, volgens het opmetingsplan Heihoefke opgemaakt door landmeter-expert Francis Koyen op 
21/01/2020 voorlopig vast. 
Artikel 2 
Binnen de 30 dagen na de voorlopige beraadslaging van de gemeenteraad zal een openbaar onderzoek 
aangekondigd worden. 

4. Gecoro - wijziging samenstelling: Goedkeuring 

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

Juridisch kader 
Juridische samenstelling GECORO op basis van artikel 1.3.3 van de VCRO 
De samenstelling van de GECORO wordt bepaald afhankelijk van het aantal inwoners. Voor de gemeente 
Brecht (<30.000 inwoners) zijn er mogelijkheden voor samenstelling van 9 tot 13 leden. 
De gemeente heeft de mogelijkheid het aantal leden van de GECORO dus zelf te bepalen (9 - 13) en 
afhankelijk daarvan wordt het minimum aantal deskundigen en maatschappelijke geledingen bepaald. 
De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. De 
gemeenteraad kan onder de leden een ondervoorzitter aanwijzen. 
De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemeester en 
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schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd. 
De regelingen inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, vermeld in artikel 304, § 3, 
tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zijn van overeenkomstige 
toepassing op de GECORO. 
De GECORO kan, voor het onderzoeken van bijzondere vraagstukken, een beroep doen op externe 
deskundigen en werkgroepen oprichten onder de voorwaarden, bepaald in het huishoudelijke reglement. 

Historiek 
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - Samenstelling 
Bijna elke Vlaamse gemeente beschikt vandaag over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
of GECORO. Die adviseert de gemeenteraad/college bij het opmaken van een ruimtelijk 
structuurplan/Beleidsplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies 
over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de GECORO advies geven over 
vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. 
En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging. 
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de nieuwe samenstelling van de GECORO goed te keuren. 
De voorzitter van de GECORO wordt voorgedragen door het college en benoemd door de gemeenteraad. 
Sinds het Omgevingsvergunningsdecreet en de wijzigingen in de VCRO, worden ruimtelijke ordening en 
milieu samen bekeken als 'omgeving'. Ook de gemeentelijke diensten werden op die manier 
geherstructureerd. De huidige adviesraden zijn hier echter nog niet op afgestemd, met name dat er nog 
steeds een adviesraad is voor ruimtelijke ordening (GECORO) en een adviesraad voor milieu (milieuraad). 
Vaak werden zaken met een ruimtelijke invalshoek besproken op een milieuraad, en werden er zaken met 
een milieutechnische invalshoek ook op een GECORO besproken. 
Aangezien ruimtelijke ordening en milieu vaak onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn; dat dit eveneens 
decretaal werd verankerd in verschillende procedures (RUP, beleidsplan, omgevingsvergunning, ...); dat de 
samenstelling van de GECORO decretaal verplicht is en een milieuraad niet, wordt er beslist dat de 
GECORO, naast de bestaande agendapunten, ook de agendapunten zal behandelen die voorheen door een 
milieuraad behandeld zouden worden, indien deze een ruimtelijke impact hebben. Het integreren van het 
milieuaspect in de GECORO zorgt voor een bredere blik op omgevingsdossiers. 

Motivatie 
Voorstel nieuwe samenstelling GECORO 
Er wordt voorgesteld om het huidige aantal, met name in totaal 11 leden, te behouden. Ook de verhouding 
maatschappelijke geledingen (6 leden) en deskundigen (5 leden) wordt gunstig ervaren. 

1. Maatschappelijke geledingen (6 leden) 
Volgende zes maatschappelijke geledingen zullen aangeschreven worden, zodat deze vertegenwoordigd 
zijn in de GECORO: 

 Lokale ondernemers (exclusief landbouwers) 

 Landbouw 

 Werknemers 

 Milieu- en natuurverenigingen 

 Jeugd 

 Senioren 
De maatschappelijke geledingen worden gevraagd een effectief lid en een plaatsvervangend lid aan te 
duiden. 
Zowel het effectief lid als het plaatsvervangend lid moet aantonen een duidelijke affiniteit met en kennis van 
de materie te hebben. 

1. Deskundigen (5 leden) 
Wat betreft de deskundigen moet een kandidaat-lid zijn/haar expertise aantonen op basis van minstens één 
van volgende elementen: 

 juridische expertise met raakvlak omgevingsrecht; 

 expertise wat betreft omgevingsvergunningen en stedenbouw; 

 expertise wat betreft ruimtelijke planning; 

 expertise wat betreft milieu(technische) en/of natuur(technische) zaken; 

 expertise wat betreft (sociaal) wonen en/of (sociale) huisvesting 
Er wordt eveneens voorgesteld dat alle bestaande leden van zowel milieuraad als GECORO worden 
aangeschreven, zodat zij in de mogelijkheid zijn zich kandidaat te stellen. 

1. Waarnemers 
Overeenkomstig artikel 1.3.3 van de VCRO kunnen gemeenteraadsleden en leden van het college van 
burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid zijn van de GECORO. 
De schepen, bevoegd voor omgeving en ruimtelijke ordening, en/of een ander lid van het college van 
burgemeester en schepenen wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen. 
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Vanuit elke fractie van de Brechtse gemeenteraad wordt 1 vertegenwoordiger als waarnemer afgevaardigd 
en uitgenodigd voor de GECORO. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen E. Peeters. 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 8:15 
min tot en met 15:00 min. 

Stemming: 
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena 
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig 
Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van 
Den Heuvel, Kelly Van Looy, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 1 stem tegen (Luc Torfs), 1 onthouding (Ilse 
De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist om de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening opnieuw samen te 
stellen en beslist principieel om ook milieupunten met een ruimtelijke impact ter advisering voor te leggen 
aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 
Artikel 2 
De gemeenteraad geeft een principiële goedkeuring aan volgende samenstelling van de GECORO met 11 
leden: 
6 maatschappelijke geledingen 
Lokale ondernemers (exclusief landbouwers) 
Landbouw 
Werknemers 
Milieu- en natuurverenigingen 
Jeugd 
Senioren 
+ 5 deskundigen 
Kandidaat-leden moeten hun expertise kunnen aantonen op vlak van minstens één van volgende zaken: 
juridische expertise met raakvlak omgevingsrecht; 
expertise wat betreft omgevingsvergunningen en stedenbouw; 
expertise wat betreft ruimtelijke planning; 
expertise wat betreft milieu(technische) en/of natuur(technische) zaken; 
expertise wat betreft (sociaal) wonen en/of (sociale) huisvesting 
Artikel 3 
De gemeenteraad keurt goed om een oproep naar kandidaat-leden te verspreiden via de gemeentelijk 
communicatiekanalen. Aan de maatschappelijke geledingen gevraagd om een effectief lid en een 
plaatsvervanger af te vaardigen. Daarnaast worden zowel de politieke fracties in de gemeenteraad als de 
bestaande leden van de huidige GECORO en milieuraad aangeschreven. 
  

organisatie en personeel 

5. Definitieve samenwerkingsovereenkomst - 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: 6143100 
Omschrijving: Bijdrage in de werking van het pre-triage centrum ikv Covid 19 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 
Advies 
Advies ADV/2020/102 van Financiën van 14 september 2020: Gunstig 
Deze overeenkomst verwoordt de gemaakte afspraken tussen de gemeenten en werd op voorhand met de 
verschillende financieel directeurs besproken. Er is eveneens budget voorzien voor deze financiering in het 
meerjarenplan, in een speciaal hiervoor aangemaakte budgetsleutel: actie 78, ARK 6143100, BV 0985. 

Motivatie 
De organisatie van het pré-triage- en testcentrum Voorkempen brengt kosten met zich mee. De gemeenten 
Zoersel, Schilde, Wijnegem, Brecht, Zandhoven en Malle willen de kosten voor de organisatie van het pré-
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triage- en testcentrum Voorkempen prefinancieren en desgevallend dragen indien geen financiering volgt 
voor het pré-triage- en testcentrum Voorkempen. 
De gemeenteraad keurde op 14 mei 2020 de samenwerkingsovereenkomst voor de financiering van het 
triagecentrum Voorkempen goed. 
Er werd mandaat aan het college van burgemeester en schepenen gegeven om de definitieve overeenkomst 
goed te keuren. 
Het college van burgemeester en schepenen gaf op 22 september 2020 goedkeuring aan de definitieve 
overeenkomst. 
De definitieve overeenkomst wordt ter aktename voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Toelichting wordt gegeven door burgemeester S. Deckers. 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 15:01 
min tot en met 16:50 min. 

Besluit 
Artikel 1 
De definitieve overeenkomst Financiering Triagecentrum Noorderkempen wordt ter aktename voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en Sofie Sambre van Emmaus. 

6. Kempens Landschap - aankoop gronden ter streke van Noenheuvel -  Sectie K, nr. 170F2 en 
sectie K, nr. 176S2 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren 
Actieplan: AP000009 - Dagelijkse werking leefbaar 
Actie: A000047 - Dagelijkse werking leefbaar 
Beleidsveld: BV0340 
ARK: 6640000 
Omschrijving: Investeringstoelage  Kempens Landschap (aankoop gronden) 

Juridisch kader 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 april 1998 over de toetreding tot vzw Stichting Kempens Landschap 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9.11.2006 over de gezamenlijke financiering van het landschapsbeheerplan 
Brechtse Heide 
Ministerieel besluit d.d. 20 oktober 2009 over Landschapsbeheerplan De Brechtse Heide 

Historiek 
Sinds de eerste aankoop in 2006 in de Brechtse Heide heeft VZW Kempens Landschap reeds een zestigtal 
percelen in eigendom. 
Kempens Landschap VZW, Peredreef 5 te 2580 Putte vraagt in haar schrijven d.d. 3 september 2020 
goedkeuring van de gemeente Brecht om over te gaan tot de aankoop van volgende percelen die grenzen 
aan reeds verworven percelen in Noenheuvel: 
- Het perceel, sectie K 170F2, eigenaar consorten Rombouts, oppervlakte . Schenck met een oppervlakte 
van 1.350 m² 
- Het perceel, sectie K 176S2, eigenaar mevr. K. De Meyer, met een oppervlakte 1.000 m² 

Motivatie 
Deze aankoop zou een verderzetting betekenen van het eerder genomen engagement tot landschappelijke 
opkuis van de Noenheuvel en zou bijdragen aan een verdere vrijwaring van de Brechtse Heide in het kader 
van het landschapspark de Voorkempen. 
De gemeente Brecht engageert zich om tussen te komen voor 20% bij de totale aankoopkost en het beheer 
en de inrichting van het verworven terrein waar te nemen. De vermoedelijke grootteorde van het 
gemeentelijk aandeel bij de aankoop van de twee percelen is 700 euro.  
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 16:51 
min tot en met 17:27 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van de volgende percelen door de VZW Kempens Landschap 
VZW: 
- Het perceel, sectie K 170F2, eigenaar consorten Rombouts, oppervlakte . Schenck met een oppervlakte 
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van 1.350 m² 
- Het perceel, sectie K 176S2, eigenaar mevr. K. De Meyer, met een oppervlakte 1.000 m² 
Artikel 2 
Het gemeentebestuur van Brecht komt voor 20 % tussen in de aankoop van de twee gronden, namelijk voor 
een bedrag in de vermoedelijke grootteorde van 700 euro. 
Het gemeentelijk aandeel in de kosten van de aankoop en de registratie zijn hierin opgenomen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de VZW Kempens Landschap, Peredreef 5 te 2580 
Putte en aan de financieel directeur. 
  

financiën 

7. Retributiereglement i.v.m. gebruik cultuurinfrastructuur - bijsturing 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000018 - Dagelijkse werking bruisend/actief. 
Actie: A000074 - Dagelijkse werking bruisend en actief. 
Beleidsveld: BV 0705  
ARK: 7026000 
Omschrijving: verhuur infrastructuur (geen concessies of woningen, bv uitleenmateriaal, sportzalen, 
koelbed...) 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41 

Historiek 
Gemeenteraadsbeslissing van donderdag 12 december 2019 over retributiereglement i.v.m. gebruik 
cultuurinfrastructuur. 

Motivatie 
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op 
cultuurinfrastructuur. 
De retributie is verschuldigd door de gebruikers van de door de gemeente ter beschikking gestelde 
cultuuraccommodatie. 
Er wordt een differentiatie gemaakt in de tarieven voor de verschillende gebruikers die opgedeeld worden in 
verschillende categorieën. Deze differentiatie is gebaseerd op het feit dat het bestuur bepaalde verenigingen 
en organisaties wenst te ondersteunen. Zo kunnen Brechtse adviesraden, Brechtse scholen en erkende 
Brechtse welzijnsorganisaties die in het bijzonder werken voor en met mensen in armoede gratis gebruik 
maken van de cultuurinfrastructuur. Ook wil het bestuur de Brechtse verenigingen die kwalitatief werk 
leveren en die gevestigd zijn op het grondgebied van Brecht extra ondersteunen. Verder wordt er nog 
onderscheid gemaakt tussen Brechtse en niet-Brechtse verenigingen en vennootschappen alsook 
particulieren uit Brecht en daarbuiten. 
Het reglement stelt dat het college van burgemeester en schepenen gemachtigd is om vrijstellingen en 
uitzonderingen te voorzien. Er wordt voor dit retributiereglement een uitzonderlijke aanvangsdatum voorzien 
gelijklopend met de seizoenskalender. Vanaf 1 september 2020 start de nieuwe cultuurseizoen en daarmee 
ook de nieuwe tarieven. Aan de gebruikers van de cultuurinfrastructuur tussen 1 januari 2020 en 31 
augustus 2020 kregen reeds bevestiging van hun seizoensreservatie 2019-2020 met de geldende tarieven 
van de lopende retributiereglementen. Daarmee dienen de geldende retributiereglementen voor 
cultuurinfrastructuur verlengd te worden tot en met 31 augustus 2020. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen F. Van Looveren. 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 17:28 
min tot en met 20:12 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1:    Termijn 
Het retributiereglement op cultuurinfrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van  
12 december 2019, wordt vanaf heden opgeheven en vervangen door dit reglement. 
Artikel 2:    Definitie 
Onder retributiereglement cultuurinfrastructuur moet worden verstaan wie de retributie verschuldigd is, wie 
vrijgesteld is, wat de hoogte van de retributie bedraagt en op welke manier betaald dient te worden.  
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Artikel 3:    Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door :de particuliere personen, vennootschappen, stichtingen of de 
verenigingen die het gebruik van een vergaderlokaal aanvragen. 
Gebruikers worden ingedeeld volgens volgende categorieën: 
- Categorie 0:        gemeentelijke diensten, erkende Brechtse adviesraden, Brechtse scholen en 
welzijnsschakels 
- Categorie 1:        erkende Brechtse verenigingen of stichtingen, politieke partijen actief in Brecht, 
- Categorie 2:        niet-erkende Brechtse verenigingen, particulieren woonachtig in Brecht, vennootschappen 
met hun maatschappelijke zetel in Brecht. 
- Categorie 3:        niet-Brechtse verenigingen en vennootschappen, niet-Brechtse particulieren. 
Artikel 4: Tarief 
De retributie wordt vastgesteld op: 

Zaalhuur 

  Categorie 0 Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

  
VM/NM/ 
AV/ 
WEEKENDDEEL* 

VM/NM* 
AV/ 

WEEKENDDEEL* 
DAG VM/NM* 

AV/ 
WEEKENDDEEL* 

DAG VM/NM* 
AV/ 
WEEKENDDEEL* 

DAG 

OC ‘t Centrum 

Podiumzaal 

Gratis 

€ 21,00 € 31,40 
€ 

52,40 € 80,00 € 120,00 
€ 

200,00 
€ 

240,00 € 360,00 
€ 

600,00 

Foyer 
€ 10,50 € 15,70 

€ 
26,20 € 40,00 € 59,90 

€ 
99,90 

€ 
120,00 € 179,70 

€ 
299,70 

Leskeuken 
€ 7,00 € 10,50 

€ 
17,50 € 26,70 € 40,00 

€ 
66,70 € 80,00 € 120,10 

€ 
200,10 

Grote 
vergaderzaal 

1 € 7,00 € 10,50 
€ 

17,50 € 26,70 € 40,00 
€ 

66,70 € 80,00 € 120,10 
€ 

200,10 

Grote 
vergaderzaal 

2 € 7,00 € 10,50 
€ 

17,50 € 26,70 € 40,00 
€ 

66,70 € 80,00 € 120,10 
€ 

200,10 

Kleine 
vergaderzaal € 3,50 € 5,20 

€ 
8,70 € 13,40 € 20,00 

€ 
33,40 € 40,00 € 60,20 

€ 
100,20 

Bij gebruik Podiumzaal en keuken: huur van foyer verplicht. Korting op foyerprijs in dit geval: -50% 

GC Jan Vander Noot 

Lessius 

Gratis 

€ 21,00 € 31,40 
€ 

52,40 € 62,80 € 94,30 
€ 

157,10 
€ 

189,00 € 282,30 
€ 

471,30 

Mudaeus 
€ 7,00 € 10,50 

€ 
17,50 € 21,00 € 31,40 

€ 
52,40 € 63,00 € 94,20 

€ 
157,20 

Custos 
€ 10,50 € 15,70 

€ 
26,20 € 31,40 € 47,10 

€ 
78,50 € 94,00 € 141,50 

€ 
235,50 

Goossens 
€ 10,50 € 15,70 

€ 
26,20 € 31,40 € 47,10 

€ 
78,50 € 94,00 € 141,50 

€ 
235,50 

Wildiers 
€ 7,00 € 10,50 

€ 
17,50 € 21,00 € 31,40 

€ 
52,40 € 63,00 € 94,20 

€ 
157,20 

Cafetaria 
(enkel in 

combi met 
Lessius) € 7,00 € 10,50 

€ 
17,50 € 26,70 € 40,00 

€ 
66,70 € 80,00 € 120,10 

€ 
200,10 

Kapel Oude Klooster 

Kapel Gratis 
€ 21,00 € 31,40 

€ 
52,40 € 62,80 € 94,30 

€ 
157,10 

€ 
189,00 € 282,30 

€ 
471,30 

Tentoonstellingsprijs: 
Voor het gebruik van de kapel, voor het organiseren van een tentoonstelling met gratis inkom, zal de gebruiker een retributie dienen te 

betalen van €100 per week 

Goorhof 

Feestzaal 

Gratis 

€ 21,00 € 31,40 
€ 

52,40 
€ 62,80 € 94,30 

€ 
157,10 

€ 
189,00 

€ 282,30 
€ 

471,30 

Kleine 
vergaderzaal 

€ 3,50 € 5,20 
€ 

8,70 
€ 10,50 € 15,70 

€ 
26,20 

€ 31,00 € 47,60 
€ 

78,60 

VM: voormiddag, 8.00-12.00 uur 
NM: namiddag, 13.00 - 18.00 uur 
AV: avond, na 18.00 uur 
  

Kortingen voor gebruikers in categorie 1 (berekend op huurfrequentie per locatie): 

+10 x per jaar 10% 

+30 x per jaar 30% 

+50 x per jaar 50% 

Bijkomende kosten (van toepassing voor alle categorieën, uitgezonderd gemeentelijke diensten) : 
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OC 

Huur opbergruimte per werkingsjaar: 

Vergaderzaal 1 €50/kast 

Vergaderzaal 2 €50/kast 

Vergaderzaal 3 €50/kast 

Podiumzaal €15/m² 

Waarborg: 

Badge/sleutel €50/stuk 

Schoonmaak: 

Indien na het gebruik van de infrastructuur van 
het OC de zalen niet of onvoldoende proper 
achtergelaten zijn, wordt de gebruiker hiervan op 
de hoogte gesteld. De uitbater rekent een 
retributie aan om de nalatigheid van de gebruiker 
recht te zetten. 

Volgens tarieven vermeld in het retributiereglement 
“sluikstort en schade door derden”. 

Tribune 

Opstellen €175 

Overschrijden van huurperiode 

Grote zaal/foyer/keuken €300 

vergaderzalen €150 

GC 

Huur opbergruimte per werkingsjaar: 

Vergaderzaal €50/kast 

Waarborg: 

Badge/sleutel €50/stuk 

Schoonmaak: 

Indien na het gebruik van de infrastructuur van 
het OC de zalen niet of onvoldoende proper 
achtergelaten zijn, wordt de gebruiker hiervan op 
de hoogte gesteld. De uitbater rekent een 
retributie aan om de nalatigheid van de gebruiker 
recht te zetten. 

Volgens tarieven vermeld in het retributiereglement 
“sluikstort en schade door derden”. 

Tribune 

Opstellen €55 

Overschrijden van huurperiode 

Lessiuszaal €300 

Vergaderzalen €150 

Wachtkosten €6/10minuten 

  
Schade en sluikstorten: 
Zie retributiereglement sluikstort en schade door derden 
  
Techniek: 
Zie reglement gebruik technische installatie GC Jan Vander Noot. 
Zie reglement gebruik technische installatie OC ‘t Centrum. 
  
De tarieven worden jaarlijks op 1 september aangepast volgens de schommelingen van de 
gezondheidsindex. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het 
indexcijfer van de maand voorafgaand aan de indexeringsdatum van het betreffende jaar te delen door het 
indexcijfer van de maand september 2020. Bij de indexering worden de tarieven afgerond tot op de 
dichtstbijzijnde 10 cent. 
Artikel 5:    Vrijstellingen 
De retributie is niet verschuldigd voor: 
-       de door de gemeente bevorderde initiatieven in samenwerking met het Rode Kruis. 
-       uitzonderingen die door het college van burgemeester en schepenen worden goedgekeurd. 
Artikel 6:    Annuleringsvoorwaarden 
lndien de aanvrager geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde accommodatie wordt een retributie 
toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering via e-mail kenbaar werd gemaakt. De 
annulering moet steeds gebeuren via: 
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Voor GC & OC: cultuurdienst@brecht.be. 
Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot 2 weken voor datum van gebruik. Annuleringen na dit tijdstip 
geven aanleiding tot het betalen van de retributie.  
Indien de termijn waarin kosteloos kan geannuleerd worden voorbij is, dient de gebruiker ieder niet-gebruik 
van aangevraagde zaal vooraf te melden. Wanneer vooraf geen annulering werd doorgegeven, zal er een 
retributie aangerekend worden. 

Tijdstip van annuleren Retributie 

De annulatie wordt meer dan 2 weken voor het 
gebruiksmoment geldig kenbaar gemaakt 

Gratis annuleren 

De annulatie wordt minder dan 2 weken voor het 
gebruiksmoment geldig kenbaar gemaakt 

100% van de retributie 

Geen annulatie of geen geldige annulatie € 50,00 + 200% van de retributie 

  
In geval van bewezen en manifeste overmacht m.b.t. het wegvallen van de activiteit of het tijdig indienen van 
de annulering, kan op advies van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum aan het college van 
burgemeester en schepenen worden voorgesteld af te zien van het innen van deze vergoedingen. De 
aanvraag hiertoe moet gericht worden aan het beheersorgaan. 
Indien het gemeentebestuur door bewezen en manifeste overmacht de ruimtes niet ter beschikking kan 
stellen, zal de gebruiker/aanvrager geen enkel recht op schadevergoeding kunnen laten gelden. 
Artikel 7:    Wijze van betaling 
De retributie wordt eisbaar zodra de dienstverlening aanvangt. 
De gebruikers betalen maandelijks na ontvangst van de rekening door overschrijving op een financiële 
rekening van het gemeentebestuur. 
De bovenvernoemde kortingen voor frequente huurders worden toegekend aan het einde van het seizoen, 
op basis van de reële huurfrequentie. Als de reële huurfrequentie recht geeft op een korting, wordt het saldo 
teruggestort. 
Artikel 8:    Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag na vervaldatum kan de gebruiker onmiddellijk het gebruik van 
de accommodatie ontzegd worden. 
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. 
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 
met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Voor het 
aanmaken van dit dwangbevel en het overmaken van een dossier aan de gerechtsdeurwaarder wordt een 
kost van 30,00 euro aangerekend. 
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. 
Artikel 9:    Oneigenlijk gebruik 
Wie een lokaal aanvraagt, moet dit doen in de hoedanigheid van organisator of namens de organisator. De 
organisator mag de ter beschikking gestelde ruimte niet laten gebruiken door derden of voor andere 
doeleinden dan opgegeven in de aanvraag. Als oneigenlijk gebruik wordt beschouwd bv: een 
privéaangelegenheid, terwijl de zaal werd aangevraagd door een vereniging. 
Indien oneigenlijk gebruik vastgesteld wordt, dient de gebruiker een retributie te betalen van: 
€50,00 + 300% van de voorziene retributie. 
Artikel 10:    Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

mens - vrije tijd 

8. Vrijwilligerswerking lokaal bestuur Brecht 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000001 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000016 - Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen. 
Actie: A000066 - We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking. 
Beleidsveld: BV 0739 
ARK: 6134000 
Omschrijving: Incentives voor de vrijwilligerswerking 
Beleidsveld: BV 0700 
ARK: 6146000 
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Omschrijving: Gidsen en vrijwilligerswerking Kempuseum 
Beleidsveld: BV 0521 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers toerisme 
Beleidsveld: BV 703 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers bibliotheek 
Beleidsveld: BV 0705 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers cultuur 
Beleidsveld: BV 0729 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers erfgoed 
Beleidsveld: BV 0740 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers sport 
Beleidsveld: BV 0750 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers jeugd 

Juridisch kader 
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers ('Vrijwilligerswet') 
Wet van 1 maart 2019 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van 
andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk 

Historiek 
Zowel binnen OCMW als gemeente bestaat er een lange traditie van het inzetten van vrijwilligers. Bij de 
integratie van OCMW en gemeente in 2019 is gebleken dat er -zowel binnen als tussen OCMW en 
gemeente- verschillen bestaan wat betreft vrijwilligerswerking (bijvoorbeeld bij contracten, voorwaarden, 
communicatie, ...)   
Een werkgroep bestaande uit medewerkers van de dienst vrije tijd, bibliotheek, woon-zorgcentrum en 
dienstencentra is bezig met het uitwerken van een uniforme werking rond vrijwilligers.  

Motivatie 
In bijlage is een presentatie opgenomen waarin een uitgebreide toelichting gegeven wordt over de 
vrijwilligerswerking in Brecht. In de presentatie wordt de huidige situatie in Brecht geschetst, worden de 
belangrijkste punten uit de vrijwilligerswetgeving belicht en wordt de nabije en verder toekomst in Brecht 
besproken. 
Hierbij willen we de aandacht vooral vestigen op de nabije toekomst: 
- Er wordt duidelijk afgebakend welke categorieën vrijwilligers er zijn en welke appreciatie door het lokaal 
bestuur aan welke categorie wordt gelinkt 
- Er wordt een eengemaakt proces opgesteld waarbij de vrijwilligersovereenkomst, de onkostennota, de 
handtekenbevoegheid en de rapportering binnen het volledige lokaal bestuur wordt geuniformiseerd. De 
handtekenbevoegdheid in deze materie wordt gebaseerd op het feit dat de vrijwilligerswerking binnen het 
bestuur wordt gecategoriseerd onder de noemer personeelsbeheer. Hoewel vrijwilligers geen 
personeelsleden zijn, worden zij toch onder personeelsbeheer gevat gezien de analogie tussen de manier 
waarop met medewerkers wordt omgegaan en hoe dit met vrijwilligers loopt. Net als personeelsleden 
werken vrijwilligers onder het gezag van een leidinggevende en zijn er afspraken gemaakt over 
kostenvergoedingen die binnen de uitvoering van de opdracht mogelijk zijn. 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 20:13 
min tot en met 21:02 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt goed dat er binnen het lokaal bestuur Brecht gewerkt wordt met 4 categorieën 
vrijwilligers 
1. Sociaal begeleid werken en vrijwilligers vanuit een maatschappelijk-sociale insteek en die op permanente 
of semipermanente basis worden ingezet door het lokaal bestuur (vooral ocmw en bibliotheek) 
2. Alle andere vrijwilligers 
3. Adviesraden 
4. Vrijwilligers die ad hoc door het lokaal bestuur wordt ingezet voor activiteiten die door de gemeente 
georganiseerd worden (voornamelijk dienst vrije tijd en dienstencentra). 



14 

  
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt goed dat de vrijwilligerswerking binnen het lokaal bestuur wordt gecategoriseerd 
onder de noemer personeelsbeheer 

9. Aanpassing reglement schoolzwemmen flankerend onderwijs 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000003 - We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht met de basis in 
kwalitatief onderwijs 
Actieplan: AP000010 - Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs 
Actie: A000049 - Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen 
Beleidsveld: BV 0800 
ARK: 6498000 
Omschrijving: Toelage zwemlessen scholen 

Juridisch kader 
Reglement betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik voor Brechtse scholen 

Historiek 
Gemeenteraadsbeslissing van 10 oktober 2019 - schoolzwemmen (referentie GR/2019/216) 

Motivatie 
In navolging van de gemeenteraadsbeslissing (referentie GR/2019/216) om het schoolzwemmen extra te 
ondersteunen in navolging van het beëindigen van de betoelaging van het buitengemeentelijk 
zwembadgebruik voor Brechtse inwoners vanaf 1 januari 2020, diende het bestaande reglement op de 
betoelaging van het buitengemeentelijk zwembadgebruik voor Brechtse scholen aangepast te worden. 
In bijlage werd het vernieuwde reglement bijgevoegd. 
Volgende wijzigingen worden genoteerd: 

 Het bedrag van 4 euro wordt opgetrokken naar 10 euro per leerling, op voorwaarde dat de leerling 
gedurende het betreffende schooljaar heeft deelgenomen aan minstens 10 zwembeurten.  

 Het bedrag van 4 euro wordt behouden per leerling, op voorwaarde dat de leerling gedurende het 
betreffende schooljaar heeft deelgenomen aan 1 tot 9 zwembeurten. 

 Het plafond wordt vastgelegd op maximum 10.000 euro. Indien het totaal van de subsidieaanvragen 
het ingeschreven krediet in de begroting overtreft, wordt het krediet evenredig verdeeld over de 
rechthebbende scholen. 

 Het reglement gaat in werking van budgetjaar 2020, die betrekking heeft op het afgelopen schooljaar 
2019-2020. 

De verdeling voor schooljaar 2019-2020 (budgetjaar 2020) werd toegevoegd aan de bijlage voor een 
totaalbedrag van 5.310 euro 
Het totaalbedrag ligt lager dan normaal wegens het wegvallen van een groot aantal zwemlessen omwille van 
COVID-19. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen L. Aerts. 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 21:03 
min tot en met 24:27 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het reglement en bijhorende subsidieverdeling goed. 

welzijn 

10. Aanpassing gemeentelijk reglement conformiteitsattesten 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren 
Actieplan: AP000008 - Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en 
waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen 
Actie: A000046 - Dagelijkse werking wonen 

Juridisch kader 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode  
Gelet op het decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de 
woonkwaliteitsbewaking betreft 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor woningen  
Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten 
voor woningen en kamerwoningen  
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, wat betreft de 
procedure en de technische normen. 
Gelet op het Decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. 
Gelet op het gemeentelijk retributiereglement op afgifte en/of behandeling van administratieve stukken dat 
door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 12 december 2019  
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad op 8 juni 2017 van de deelname aan de interlokale 
vereniging IVLW WEBB. Overeenkomstig de subsidieaanvraag IVLW WEBB, aanvullende activiteit 2_2 en 
2_3: de gemeente stelt krachtens art. 6, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Wooncode een verordening vast 
waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties en past de verordening toe 
Gelet op het principieel akkoord door het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018. 
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten van 
8 november 2018  
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van de aanpassing gemeentelijke verordening 
conformiteitsattesten van 14 maart 2019  
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking. 
Gelet op de verslagen van de stuurgroep IVLW WEBB van 15 januari 2018 en 28 mei 2018.  
Gelet op de verslagen van de bijeenkomst huisvestingsambtenaren IVLW WEBB van 6 februari 2018 en 8 
mei 2020. 
Gelet op de nieuwe technische verslagen die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zullen zijn, zijn als bijlage 
opgenomen in het Optimalisatiebesluit. 

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

Motivatie 
De verplichting op conformiteitsattesten wordt ingevoerd voor nieuwe verhuringen en wordt gefaseerd 
ingevoerd op basis van de leeftijd van de woning. 
Als een woning niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals art.5 van de Vlaamse Wooncode, mag de 
woning niet verhuurd of te huur of ter beschikking gesteld worden. 
De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door de bevoegde personen, zoals vermeld in art. 3 van 
het BVR van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. 
De woningen die verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij en een Sociaal 
Verhuurkantoor en de woningen van het OCMW dienen te voldoen aan de conformiteit zoals vooropgesteld 
in de verordening. 
De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement op afgifte en/of 
behandeling van administratieve stukken dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 12 december 
2019. 
Ook bij andere aanvragen van het conformiteitsattest is het gemeentelijk retributiereglement van toepassing. 
Tijdens de gemeenteraad van 8 november 2018 werd de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten 
goedgekeurd. 
Vanwege de projectcoördinatie door IGEAN in IVLW WEBB werden opmerkingen vanwege de minister: 
artikel 2 van de verordening dient verder aangevuld te worden zoals artikel 7, §1 van het decreet van 15 juli 
1997 voorschrijft. 
Tijdens de gemeenteraad van van 14 maart 2019 werd de aanpassing gemeentelijke verordening 
conformiteitsattesten goedgekeurd 
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Op 20 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement het optimalisatiedecreet goed. Dat voert een verbeterde 
methode in voor de woningkwaliteitsbewaking. 
Bij het optimalisatiedecreet hoort ook een besluit van de Vlaamse Regering.  Het besluit bevat de nieuwe 
modellen van technische verslagen, bepaalt de modaliteiten van de waarschuwingsprocedure bij mogelijke 
woningkwaliteitsproblemen en de modaliteiten voor de strafrechtelijke instrumenten.  De Vlaamse Regering 
keurde op 24 mei 2019 het besluit betreffende de woningkwaliteitsbewaking definitief goed. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woonkwaliteitsbewaking. 
Het optimalisatiedecreet en het besluit treden in werking vanaf 1 januari 2021. Het optimalisatiedecreet zorgt 
voor een volledige afstemming van de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid en de 
strafrechtelijke procedure van de wooninspectie. De weging met strafpunten maakt plaats voor een indeling 
van de gebreken in drie categorieën: 

 Categorie I: lichte gebreken. Een beperkt aantal kleine gebreken geeft geen aanleiding tot 
ongeschiktheid 

 Categorie II: ernstige gebreken maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Vanaf een 
gebrek van categorie II is de woning ongeschikt en verhuren is strafbaar. 

 Categorie III: ernstige gebreken met mensonwaardigheid of veiligheids- en gezondheidsrisico’s. 
Vanaf een gebrek van categorie III is de woning naast ongeschikt ook onbewoonbaar. Verhuren is 
strafbaar. 

Deze nieuwe indeling maakt het mogelijk om de criteria gelijk te schakelen voor: 

 het afleveren van een conformiteitsattest; 

 het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van een woning; 

 het strafrechtelijk optreden van de Vlaamse Wooninspectie. 
 
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers wordt beperkt op basis van het 
aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen D. De Veuster. 
De data in het 'juridisch kader' zijn aangepast.  Ook is de zin in de rubriek 'motivatie' betreffende het besluit 
van de Vlaamse Regering aangepast, zoals gemeld door schepen D. De Veuster. 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 24:27 
min tot en met 32:27 min. 

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie 
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, 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 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van de verordening conformiteitsattesten goed.  
Artikel 2 
Elke eigenaar/verhuurder die een woning verhuurt of te huur of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats, of 
met het oog op huisvesting van één of meerdere studenten, moet voor elke wooneenheid een geldig 
conformiteitsattest kunnen voorleggen. 
Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de 
huurwoning: 
2021: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1971 en vroeger) 
2022-2025: woningen van 40 jaar en ouder 
2026-2028: woningen van 30 jaar en ouder 
2029: woningen van 20 jaar en ouder 
De leeftijd van de woning wordt bepaald door het bouwjaar zoals opgenomen in het kadaster. 
Artikel 3 
De woningen die verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij, een Sociaal Verhuurkantoor 
en het OCMW worden niet vrijgesteld van deze verordening.  
Artikel 4 
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal 
gebreken in categorie 1 op het technisch verslag: 
</= 4 gebreken is 10 jaar 
>/= 5 gebreken is 5 jaar  
Artikel 5 
De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement op afgifte en/of 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1031622&param=informatie
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#ongeschikt
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#ongeschikt
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behandeling van administratieve stukken dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 
2019.   
Artikel 6 
Het reglement treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de 
Vlaamse minister van Wonen, dit ten vroegste vanaf 1 januari 2021.  
Artikel 7 
Dit reglement wordt naar de toezichthoudende overheid, de projectcoördinator van IVLW WEBB en de 
financieel directeur toegezonden. 

intergemeentelijke samenwerking 

11. Machtiging lokale politiezone Schoten en Brasschaat tot het gebruik van mobiele camera's of 
bodycams 

Juridisch kader 
Richtlijn (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(“RGS”); 
De wet op het politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/1 en volgende 
De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens (de ‘Kaderwet’); 
Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk 
vaste camera’s door de politiediensten wordt aangegeven; 
De verordening (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”); 
Het koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten; 
Het koninklijk besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot 
vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt; 
De ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007, gewijzigd door 
de ministeriële omzendbrief van 13 mei 2011; 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 

Motivatie 
De politiezones Schoten en Brasschaat willen in de loop van september 2020 starten met het gebruik van 
bodycams (mobiele camera's). 
In een brief van 4 september 2020 aan de voorzitter van het politiecollege van politiezone Voorkempen 
vragen de korpschefs van beide politiezones om akkoord te gaan met het gebruik van een mobiele camera 
op het grondgebied van de gemeenten van politiezone Voorkempen door de operationele medewerkers van 
politiezones Schoten en Brasschaat en dit ook goed te willen laten keuren door de gemeenteraden van deze 
gemeenten.  
De inzet van bodycams betreft het zichtbaar gebruik van een mobiele camera door politie enkel tijdens de 
duur van een interventie wanneer de veiligheid van personen of goederen dreigt in het gedrang te komen. 
Dit ter ondersteuning van de politiediensten om de veiligheid van personen en goederen te verhogen.  
Het kan gebeuren dat medewerkers van de politiezones Schoten en Brasschaat op het grondgebied van de 
gemeenten van politiezone Voorkempen en dus ook het  grondgebied van Brecht bijvoorbeeld om bijstand te 
verlenen aan hun collega's van politiezone Voorkempen. 
De politie is bevoegd om op te treden op het volledige grondgebied, maar dit geldt niet voor hun volledige 
uitrusting. 
Omdat de operationele medewerkers van de politiezones Schoten en Brasschaat op het grondgebied van de 
gemeenten van politiezone Voorkempen gebruik zouden kunnen maken van hun volledige uitrusting, hun 
mobiele camera of bodycam inbegrepen, moeten zij hiervoor de toestemming krijgen van die respectievelijke 
gemeenteraden. 
De gemeenten Schoten en Brasschaat keurden het gebruik van de mobiele camera's door de medewerkers 
van beide politiezones op hun grondgebied goed op respectievelijk 30 januari 2020 en 25 mei 2020. 
Toelichting wordt gegeven door burgemeester S. Deckers. 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 32:28 
min tot en met  45:45 min. 
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Raadslid L. Torfs vraagt om het agendapunt te verdagen. 
Met 8 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van 
den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, Ilse De Beuckelaer), 20 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, Ben Van Riel, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Nathalie 
Mannaerts, Ivan Flebus) 
Het agendapunt wordt niet verdaagd. 
  

Stemming: 
Met 20 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, 
Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne 
Van den Lemmer), 5 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, 
Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend voor het gebruik van bodycams op het grondgebied van Brecht door 
operationele medewerkers van de politiezone Schoten en Brasschaat tijdens de duur van een interventie ter 
ondersteuning van de politieopdrachten wanneer de veiligheid van personen of goederen in het gedrang 
dreigt te komen wanneer er bijstand wordt verleend aan de politiezone Voorkempen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschefs van politiezone Voorkempen, Schoten 
en Brasschaat. 

aanvullende agenda 

12. Vraag - Vragen en opmerkingen verder verloop bestrijding eikenprocessierupsen - I. Van Den 
Heuvel 

Motivatie 
Graag komt onze fractie nog even terug op het agendapunt van de gemeenteraad van 11 juni i.v.m. de 
bestrijding van de eikenprocessierupsen. 

 Zijn jullie tevreden over het resultaat van het curatieve gedeelte? Blijkbaar heeft het zeer lang 
geduurd vooraleer alles gedaan was. Is er een evaluatieverslag gemaakt? 

 Gaan jullie volgend jaar voor dezelfde aanpak? We wijzen er graag op dat het preventieve spuiten 
nog steeds het belangrijkste deel van de bestrijding is, preventief spuiten is vele malen goedkoper 
dan curatief verwijderen. Door dit correct te doen kan er veel bespaard worden. 

 Ook  benadrukken we graag het belang van het correct invullen van de interactieve kaart van de 
provincie. Het zijn enkel de plaatsen van overlast die daar dit jaar op aangeduid zijn die volgend jaar 
mogen behandeld worden. Dit zal de planning en timing voor volgend jaar beïnvloeden. 

 Tot slot raden wij aan een ruimer plan voor de beheersing van de eikenprocessierupsen op te 
maken omdat dit op termijn wellicht goedkoper is dan enkel preventief en curatief te werken. 

Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 45:45 
min tot en met 53:28 min. 
 
 
 

 
Tinne Rombouts Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur wnd. Voorzitter gemeenteraad 
 


