Zitting van de Gemeenteraad donderdag 12 november 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
Tinne Rombouts, Algemeen Directeur wnd.
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OPENBAAR
verslag - dagorde
1.

Besluit burgemeester d.d. 29 oktober 2020 - Bekrachtiging

Juridisch kader
Artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet.
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
Historiek
Federale fase in verband met maatregelen omtrent CORONA.
Motivatie
Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, roept de burgemeester op om de RVMW-raad en de
gemeenteraad zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden via een videocall.
De raadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om via videoconferentie deel te nemen, kunnen fysiek
deelnemen aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. De afstandsregels moeten
hierbij gerespecteerd worden.
Het publiek kan deelnemen aan de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in
de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. De videoconferentie zal getoond
worden op scherm.
Het publiek kan eveneens een link bekomen om de zitting digitaal te volgen. Dit werd op de website vermeld.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De burgemeester beslist om de gemeenteraad digitaal te houden omwille van de Coronacrisis. Dit zal
aanhouden zo lang de federale fase afgekondigd blijft in het kader van de crisis COVID-19.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de gemeenteraadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal
deel te nemen. Zij kunnen fysiek deelnemen mits zij de nodige aandacht schenken aan de afstandsregels.
Het publiek kan deelnemen in de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden.
Het publiek kan eveneens een link bekomen om de zitting digitaal te volgen. Dit werd op de website vermeld.
Artikel 2
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 29 oktober 2020.
Artikel 3
Dit bericht zal op gepaste wijze bekendgemaakt worden.
2.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Juridisch kader
Artikel 38 van het decreet lokaal bestuur.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 januari 2019 - goedkeuring huishoudelijk reglement
Historiek
Artikel 38 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode
een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking
van de raad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de nadere
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regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het
mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen;
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de
gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen
personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die
stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad
openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de
voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de burgemeester en
aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering ter
beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties;
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279, worden
ondertekend;
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en de
wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid.
Motivatie
Het huishoudelijk reglement dat op 17 januari 2020 werd goedgekeurd door de gemeenteraad wordt
aangepast.
De aanpassingen hebben betrekking op het gebruik van de software e-notulen in de plaats van extranet en
het elektronisch stemmen.
Raadslid L. Torfs heeft dezelfde opmerkingen zoals geformuleerd bij hetzelfde punt op de agenda van de
Raad Voor Maatschappelijk Welzijn.
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, Annemie
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus), 1 stem tegen (Luc Torfs),
1 onthouding (Joziena Slegers)
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Artikel 2
Afschrift van het huishoudelijk reglement wordt bezorgd aan de gemeenteraadsleden.
3.

Verslag voorgaande zitting d.d. 8 oktober 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. 8 oktober 2020 dat acht dagen voor de
huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Motivatie
Het verslag voorgaande zitting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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), 5 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Katrien
Scheirs, Ilse De Beuckelaer)
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Besluit
Artikel 1
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 8 oktober 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

ruimte - infrastructuur
4.

Bouw nieuw technisch centrum - Aanbestedingsdossier aannemer - Aktename

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.
Actieplan: AP000006 - Brecht focust op een hedendaags patrimonium.
Actie: A000014 - We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle.
Beleidsveld: BV011902 - Technische dienst - gebouwen en projecten.
ARK: 2210000
Omschrijving: Nieuwe infrastructuur voor technische diensten.
Juridisch kader
Artikel 56 Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 april 2018 - Lastgevingsovereenkomst Igean - Gemeente Brecht Herlocalisatie Technische dienst Bedrijventerrein Klein Veerle.
Beslissing CBS 20 oktober 2020.
Historiek
In het kader van de bouw van een nieuw technisch centrum voor de dienst infrastructuur van de gemeente
Brecht worden er regelmatig coördinatievergaderingen georganiseerd.
Zo werden in onderling overleg de plannen opgemaakt en keuze type HVAC-systeem bepaald.
In de gemeenteraad van dd. 09 april 2020 is het dossier met alle plannen, raming en beschrijvende nota's ter
kennisname voorgelegd.
Visum financieel beheerder
In deze fase van de procedure is een visum nog niet vereist. De raming ligt hoger dan het voorziene budget,
dus er zal in de eerstvolgende aanpassing meerjarenplan extra budget voorzien moeten worden (tenzij de
ingediende offertes lager zouden uitvallen).
Geen standpunt ingenomen visum nihil van Joni Terreur van 28-10-2020
Motivatie
Het volledige aanbestedingsdossier voor een aannemer met de bouwplannen, kostenraming en bestek
wordt ter aktename voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het ramingsbedrag van dit totale project bedraagt € 5.106.165,84 exclusief btw oftewel € 6.178.460,66
exclusief btw.
De aktename is een gevolg van de beslissing van deze raad van 12 april 2018 die een
lastgevingsovereenkomst tussen de gemeente en Igean goedkeurde voor dit alles.
Alle plannen en bestekken worden verzonden via WeTransfer.
Schepen D. De Veuster stelt dat de bouw van het nieuw technisch centrum een aktename is omwille van de
lastgevingsovereenkomst tussen gemeente en Igean in 2018. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad
op 12 april 2018. Dit dossier kwam al eerder aan bod namelijk op 9 april 2020 en tijdens de infosessie op 19
oktober 2020. De raming ligt hoger dan het oorspronkelijk voorziene budget. In het meerjarenplan zal dit
aangepast moeten worden of de offertes zouden veel lager moeten liggen. Het project is opgesplitst in
percelen om zo beroep te kunnen doen op ruimere mogelijkheden voor aannemers. De percelen zijn als
volgt namelijk ten eerste de algemene bouwwerken, ten tweede de elektrotechnieken, ten derde de
verwarming en ventilatie, ten vierde het sanitair en brandbestrijding en tot slot de omgevingswerken. Er zijn
nog een drietal percelen die vallen onder een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure voor de
schilderwerken, het vast meubilair en de zoutsilo. De offertes moeten toekomen op 13 januari 2021 bij Igean
en volgens de planning valt de voorlopige oplevering in de zomer van 2022. De raming
bedraagt 6.178.460,66 euro, incl btw.
Raadslid L. Torfs stelt dat hij erbij blijft dat dat de kostprijs zeer hoog is en al zeker in deze onzekere
tijden. Nu komt er nog eens 420.773€ bij! Maar dat zal wel geen probleem zijn zeker: binnenkort passen we
het meerjarenplan aan en, probleem opgelost! Zo gaat dat. Maar het zal niet bij deze kostprijs blijven. Kijk
maar naar de bouw van ’t Centrum, daar werden nadien ook nog heel wat extra, bijkomende kosten
gemaakt. In de rand van de verhuis van de technische dienst moeten ook de kosten voor de afbraak van de
huidige gebouwen in de Van Pulstraat worden meegerekend, net als de kosten van de sanering van de
grond en dit zal ook nog een serieuze kost worden gezien de aanwezigheid van het eigen benzinestation,
een smeerput, het gebruik van allerlei producten, oliën,… die mogelijks in al die jaren in de grond
drongen. Uiteindelijk komt daar later wel een school in de plaats, een goede sanering lijkt me daar dus wel
van belang. Heeft het bestuur al zicht op wat de kosten kunnen zijn?
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Schepen D. De Veuster stelt dat de erelonen voor de architect, studiebureau, zoutsilo, verzwaren van
elektriciteitsnetwerk, extra hydrant en sonderingskosten, afvoer van de grond heeft een andere code
gekregen,… de meerkost verklaart ten aanzien van de vorige raming. De zaken die er moeten zijn, zijn
inbegrepen. Het gebouw moet vele jaren meegaan, dus het moet goed zijn. We recupereren heel wat
materialen uit het oude gebouw. Het is van belang dat we doorzetten in functie van de nieuwe school. De
coronacrisis beïnvloedt ook onze financiën. Hierover kan gesproken worden bij de aanpassing van het MJP.
Er wordt verwezen naar de kosten aan de site van de Van Pulstraat. Er zijn inderdaad nog kosten. We
brengen deze in kaart. Voor de afbraak is er al een raming van 120.000 euro. Momenteel is het te vroeg om
ons uit te spreken over de noodzakelijkheid van een bodemsanering. We hebben een garageactiviteit, maar
hebben nooit zware milieubelastende activiteiten ontwikkeld.
Raadslid L. Torfs stelt dat er bij de zaken die gerecupereerd kunnen worden, er ook gesproken wordt over
de zonnepanelen. Is het verstandig om deze panelen, die er al enkele jaren liggen, te recupereren. Is het
niet beter om er nieuwe te leggen?
Schepen D. De Veuster repliceert dat er vroeger een aanbesteding is geweest. De gemeente heeft zelf niet
geïnvesteerd in de zonnepanelen. Op dit ogenblik loopt dit contract nog. We hebben de bevestiging dat deze
panelen meer dan goed zijn. We zullen er nog vele jaren plezier mee hebben. Ze zijn nog maar 10 jaar oud.
De omvormers zullen wel worden vervangen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het volledige aanbestedingsdossier voor een aannemer met de
bouwplannen, kostenraming en bestek.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean.
5.

Weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4 - Aanbestedingsdossier aannemer Goedkeuring

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D00002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.
Actieplan: AP000006 - Brecht focust op een hedendaags patrimonium.
Actie: A000034 - Rioleringsproject fase 4 Rommersheide en andere.
Beleidsveld: BV 0200
ARK: 224000
Omschrijving: Hidrorio: wegenwerken fase 4 (Rommersheide ed).
Juridisch kader
Artikel 56 Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
Historiek
De weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4 werden op 9 juni 2008 aan SWECO gegund. Na
toetreding van de gemeente Brecht tot HidroRIO werd dit dossier op 9 september 2019 door Pidpa
overgenomen.
Op dd. 8 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen haar goedkeuring gegeven
voor de samenwerkingsovereenkomst met Pidpa voor de weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4.
Op dd. 5 november 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen haar goedkeuring gegeven voor
de gunning van de ontwerpopdracht en overname dossier van Pidpa aan studiebureau Sweco.
Advies
In het kader van de weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4 dient er een aanbesteding voor de
aannemer te gebeuren zodat werken kunnen starten.
Visum financieel beheerder
In deze fase van het bestek is nog geen visum vereist, niettemin zeer fijn om op voorhand betrokken te zijn.
De raming overschrijdt het budget op dit moment (in budget slechts 860.000 euro incl btw voorzien en
39.193 euro voor de studiekosten). Er zal dus een aanpassing van het meerjarenplan moeten gebeuren.
Geen standpunt ingenomen visum nihil van Joni Terreur van 28-10-2020
Motivatie
In het kader van de opdracht “weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4” werd een bestek met nr. K13-027 opgesteld door de ontwerper, studiebureau Sweco Belgium bv/srl, Posthofbrug 2-4, bus 1 te 2600
Antwerpen.
Dit omvat alle werken van fase 4: gedeelte Mieksebaan, gedeelte Albatrosdreef, Mostvenlaan,
Rommersheide A-B-C-D-E-G-I-J.
De totale projectkosten worden geraamd door het studiebureau op € 3.192.250,57 excl. btw of €
3.386.015,33 incl. 21% btw. (zie raming in bijlage).

4

De uitgave voor de gemeente Brecht voor deze opdracht wordt geraamd op € 922.689,34 excl. btw of €
1.116.454,10 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Deze werken zijn de laatste fase die nog uitgevoerd moeten worden in de oude Rommersheide. Er zullen
aansluitingen in Rommersheide E voorzien worden waarop het latere deel van de Nieuwe Rommersheide
kan aangesloten worden met hun regenwater zodat het Rommersven zo veel mogelijk water kan verkrijgen.
Schepen D. De Veuster stelt dat de weg-en rioleringswerken fase 4 de laatste grote fase is die we op
Lakvenheide en Rommersheide moeten aanpakken. Dossier kwam reeds aan bod op de gemeenteraad in
september waar we ons uitspraken over de wijziging van de wegbreedte in het kader van de
omgevingsvergunning. Die vergunning werd ondertussen afgeleverd. Er zitten ook al twee vergaderingen
met de bewoners op. Ze werden bevraagd over een aantal zaken. Op de tweede vergadering gaven we
respons over hoe we met die keuzes zijn omgegaan en waarbij maximaal rekening werd gehouden met hun
keuzes.
Het plangebied houdt in Rommersheide A, B, C, D, E, G, I, J,deel van de Albatrosdreef en Mieksebaan en
de Mostvenlaan. Het doel van de werken is het realiseren van een gescheiden rioleringsstelsel. Ook zal de
weginfrastructuur wordt verbeterd en de wegen veiliger worden gemaakt. Op basis van de keuzes en de
visie van het bestuur werden de toegangswegen verbreed en verkeersremmers ingetekend. Albatrosdreef
wordt niet verbreed, maar wordt grotendeels eenrichtingsverkeer en krijgt eveneens verkeersremmers.
De meeste straten krijgen nieuwe laanbomen.
Het verlichtingsnet krijgt een update.
Ook milieuluik voldoende uitgedacht. Gescheiden rioleringsstelsel is grote stap vooruit. Er worden ook
amfibietunnels voorzien en is er een strict kader voor bronbemaling.
We werken in 4 fases. De omleiding werd uitgewerkt door de dienst mobiliteit. In het bestek staat dit
opgenomen.
Tijd van de werken: 160 werkdagen. Er wordt reeds nu al gewerkt, maar dit zijn de voorbereidende werken
gericht op de aanpassing van de nutsleidingen.
De totale kost wordt geraamd op 3.192.250,57 exclusief btw en 3.386.015,33 inclusief btw. De uitgaven voor
de gemeente Brecht wordt geraamd op 1.116.500 euro, inclusief BTW. Er zal nog budgetwijziging worden
voorgesteld.
Na deze werken heeft heel het gebied gescheiden rioleringsstelsel. De twee vorige legislaturen werd hier
ook al hard aan gewerkt en nu kan dit gefinaliseerd worden.
Raadslid L. Torfs is zeer tevreden over deze werken, maar waar komt het verschil van 220.000 euro
vandaan tussen de oorspronkelijke raming en deze raming.
Schepen D. De Veuster repliceert dat de raming reeds lang geleden werd opgemaakt en er kwamen een
aantal kosten bij zoals voor verkeersremmers en de type bestrating. Wat het effectief zal kosten, zullen we
zien bij de aanbesteding. Na de werken blijkt vaak dat er nog hogere kosten zijn. Het lastenboek is echter
wel heel degelijk opgemaakt.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. K-13-027 en de raming voor de opdracht “weg- en rioleringswerken Rommersheide fase
4”, opgesteld door de ontwerper, studiebureau Sweco Belgium bv/srl, Posthofbrug 2-4, bus 1 te 2600
Antwerpen 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 € 922.689,34 excl. btw of € 1.116.454,10 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 2021.

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling
6.

SA2020/4 - Poppelaerstraat (oud huisnummer) 12 - Grondoverdracht

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.
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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).
Historiek
SA2020/4: Vermeiren Frederik - Poppelaerstraat 12 - Bouwen van een woning, College: 30/06/2020 (voorwaardelijk) Positief
In de zitting van het college d.d. 30/06/2020 werd een voorwaardelijk positief stedenbouwkundig attest
afgeleverd aan landmeter-expert Frederik Vermeiren voor Poppelaerstraat 12 te Brecht, kadasternummer
(afd. 2) sectie L 73 K4 . De aanvraag betreft de bouwmogelijkheid van een vrijstaande eengezinswoning
zoals voorgesteld op het opmetingsplan uit de aanvraag, met kenmerk 09-V-010-19-01 d.d. 18/12/2019. Om
de zone voor het hoofdgebouw te bereiken wordt een zone voor oprit ingetekend tegen de rechter
perceelsgrens. Waar de oprit aansluit bij de voorliggende weg, dient nog een grondafstand te gebeuren aan
de gemeente. Dit wordt in geel aangeduid op het opmetingsplan als "lot C" met een oppervlakte van ca.
16m².
Motivatie
Het perceel is gelegen in woongebied. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften
van het vastgestelde gewestplan.
Het perceel van aanvraag is niet gelegen binnen een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling, RUP of
BPA. De algemene richtlijnen voor vrijstaande eengezinswoningen zijn van toepassing.
In de zitting van 30/06/2020 werd onder voorwaarden een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het
bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in Poppelaerstraat 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 2)
sectie L 73 K4 aan dhr Frederik Vermeiren.
Ter hoogte van de voorliggende gemeenteweg Poppelaerstraat ligt er nog een zone met een oppervlakte
van ca. 16m² in de zone voor openbare wegenis. Deze oppervlakte maakt momenteel nog deel uit van
Poppelaerstraat ZN (oud 12) L 73 K4, aangegeven in geel als "lot c" op het opmetingsplan met kenmerk
019-V-010-19-01, gevoegd bij de aanvraag tot stedenbouwkundig attest. Dit stukje grond wil men kosteloos
en zonder kosten afstaan aan de gemeente.
Overeenkomstig art. 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 is de beslissing over de
overdracht van gronden aan de gemeente een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende
aanvraag dient dan ook voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de
grondafstand.
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen E. Peeters.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de Poppelaerstraat met
een oppervlakte van 16m² -kosteloos en zonder kosten - gelegen in de zone voor openbare wegenis, zoals
aangeduid op het plan met kenmerk 019-V-010-19-01 gevoegd bij de aanvraag van landmeter Frederik
Vermeiren, Bredabaan 1231, 2930 Brasschaat voor Poppelaertstraat ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 2)
sectie L 73 K4.
Deze grondafstand dient bijgevolg niet meer als last opgelegd te worden bij een toekomstige
omgevingsvergunning.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving en aan Notariaat Verlinden, SintLenaartsesteenweg 53, 2310 Rijkevorsel
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7.

OMVV2020/18 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Koningsstoel ZN - Nieuwe wegenis
en grondoverdracht

Juridisch kader
De codex ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten.
Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van
de wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de aanvraag voor omgevingsvergunning;
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 onder de bepalingen van art 4.2.1 van het decreet Grond- en Pandenbeleid voor de
verwezenlijking van het bescheiden woonaanbod.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Overeenkomstig artikel 41 van het decreet lokaal bestuur 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.
Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
Artikel 3. Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de
gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften
aan zachte mobiliteit te voldoen.
Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd beleid,
dat onder meer gericht is op:
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op
functioneel vlak.
Artikel 4. Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening
gehouden met de volgende principes:
1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die
afdoende wordt gemotiveerd;
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend
perspectief;
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van
de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.
Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen
elkaar afgewogen.
Volgens art. 8 van het decreet gemeentewegen kan niemand een gemeenteweg aanleggen, wijzigen,
verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad;
Volgens art. 12 §2 van het decreet gemeentewegen kan in afwijking van artikel 11 de aanleg,
wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning opgenomen worden in een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden, voor zover die wijziging past in het kader van de realisatie van de bestemming van
de gronden. Die mogelijkheid geldt voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat
voldoet aan de bij en krachtens dit decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van
gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover het een grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn
bevat.
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Volgens art. 31 §1 van decreet van de omgevingsvergunning: Als de aanvraag de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen,
in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen
om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over
de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en
principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in
voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden
opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.
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Historiek
Paul Verhaert namens STUDIEBUREAU VERHAERT BVBA gevestigd te Kasteelstraat 9 te 2280
Grobbendonk vraagt een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 24 loten (4 open, 20
halfopen) met wegenaanleg in Koningsstoel te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 626 B, (afd. 4)
sectie B 627 A, (afd. 4) sectie B 634 A, (afd. 4) sectie B 634 E, (afd. 4) sectie B 764 P en (afd. 4) sectie B
766 A.
De aanvraag betreft een verkaveling voor 24 loten (4 open, 20 halfopen) met wegenaanleg.
Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 16 september 2020 tot 16 oktober 2020.
Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
Motivatie
De aanvraag betreft een verkaveling van 24 loten waarvan 4 loten voor vrijstaande bebouwing en 20 loten
voor halfopen bebouwing. De percelen zijn momenteel in gebruik als weiland. De waterloop Wehagenbeek
van 2e categorie doorkruist het terrein. Langsheen de waterloop staan wilgen en eiken.
Om deze ontwikkeling te kunnen realiseren, dient er nieuwe wegenis aangelegd te worden die aansluit op de
Koningstoel. De verkaveling werd zodanig ontworpen dat langsheen de Weehaegenbeek er een groene
zone wordt gerealiseerd waarrond de loten ingetekend worden. De intekening van deze groenzone zorgt
ervoor dat het grootste deel van de aanwezige bomen langsheen de waterloop behouden kunnen blijven.
Loten 8 tot en met 24 worden georiënteerd rondom een tweede centrale groenzone. Er worden enkele trage
wegen voorzien. De verkaveling werd zodanig ontworpen dat een mogelijke ontwikkeling van het
achterliggende stuk woongebied niet in het gedrang komt.
Op basis van de resultaten van de mobiliteitsstudie worden een gedeelte van de Koningsstoel en de
aansluiting op het Heiken heraangelegd. De aansluiting van Koningsstoel op de gewestweg N115 – Heiken
wordt aangepast waardoor deze meer overzichtelijk en veiliger zal worden.
Conform de rooilijnplannen wordt deze nieuwe wegenis met een totale oppervlakte van 6.202m² kosteloos
en zonder kosten afgestaan aan de gemeente als openbaar domein.
De gemeentelijke wegendienst geeft een gunstig advies als deze werken volgens de plannen uitgevoerd
worden.
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling;
Een toelichting wordt verschaft door schepen E. Peeters.
Raadslid L. Anthonissen: We staan mee achter de verkaveling. Er waren vroeger opmerkingen over de
aansluiting aan het Heiken. Gaat er iets gebeuren aan het inkomende en uitgaande verkeer van die
verkaveling? We hebben schrik dat de ontsluiting naar het Heiken nog meer invloeden zal geven.
Schepen E. Peeters antwoordt: Over de aansluiting zelf wordt de Koningsstoel een stukje mee aangepast.
We beseffen dat de aansluiting momenteel niet veilig was. Die wordt anders aangelegd. Zo kom je loodrecht
op het Heiken wat een betere zichtbaarheid geeft. Er is op onze vraag een mobiliteitsstudie geweest,
aangezien we bezorgd zijn over het rond punt. De conclusie is dat er weinig extra verkeer wordt
gegenereerd. Het heeft geen tot verwaarloosbare impact. Het argument mobiliteit kunnen we niet gebruiken.
De mobiliteitsstudie wordt geacht objectief en onafhankelijk te zijn. We hebben regelmatig overleg met AWV
en dit staat daar steeds op de agenda.
Raadslid P. Van Assche zegt te lezen in het dossier dat de aanvraag in overeenstemming is met de door de
gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Wat streeft de gemeente na? Dit is het aansluiten van een
nieuwe strook aan de buitenzijde van de bebouwing. Zo gaat een lintbebouwing ontstaan.
Schepen E. Peeters antwoordt dat dit nu nog niet gebouwd is, maar de rechten zijn er wel. Dit is niet
bestemd als groenzone, maar is woonzone die aangesneden kan worden. Er moet geen
bestemmingswijziging gebeuren. Ons ruimtelijk structuurplan zegt niet dat het niet bebouwd kan worden. Dit
dossier gaat al enkele jaren mee en er is veel overleg geweest. We kunnen de bebouwingsplannen niet
tegenhouden. De aanvraag is op onze vraag meermaals bijgestuurd geweest om er zo een goed mogelijk
project van te maken. De percelen zijn zo ingetekend dat er zo weinig mogelijk verharding aangelegd moest
worden. Er is gekozen voor de best mogelijke ontwikkeling.
P. Van Assche repliceert: Wij vinden het een jammere ontwikkeling.
Raadslid L. Torfs: Ik kan mij alleen maar aansluiten bij de opmerkingen van mijn voorgangers maar ik blijf de
mobiliteit een probleem vinden. De aansluiting van Koningsstoel op Heiken wordt nog een groter probleem
dan het nu al op sommige momenten is. En het is niet dat deze aansluiting enigszins heraangelegd wordt,
dat het probleem plots opgelost zou zijn. Integendeel, er komen 24 woningen bij. En het blijft niet bij die 24
woningen want dit is maar een eerste fase, er liggen daar nóg gronden te wachten om verkaveld te worden.
De verkeersafwikkeling zal er alleen maar moeilijker op worden, gezien de ingang van de parking van de
Delhaize aan het Heiken en de uitgang van die parking via het Molenheiken. Plús de nabijheid van het rond
punt op minder dan 200m.
Zijn er wat betreft de verkeersafwikkeling voldoende andere alternatieven onderzocht ?
Worden er nog bijkomende maatregelen genomen om ten eerste de veiligheid van de weggebruiker te
bevorderen en ten tweede om de verkeersafwikkeling vlotter te laten verlopen ? Dat wat betreft de mobiliteit.
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Wat betreft de verkaveling: waarom werd er niet opgelegd dat het sociale woningen moeten zijn, of toch een
deel daarvan ?
Schepen E. Peeters herhaalt dat er een mobiliteitsstudie is opgemaakt. We realiseren dat er een probleem
is, maar er is aangetoond dat deze verkaveling geen impact zal kennen. We moeten ook het sluipverkeer
achter de verkaveling in het oog houden. De loten zijn vrij bescheiden. Wat betreft sociaal wonen hebben we
het sociaal objectief behaald na het afronden van de plannen. Dit is bovendien een private verkaveling.
Raadslid L. Torfs:
We kunnen er dus vanuit gaan dat deze verkaveling een voorbeeld van ruimtelijke ordening is zoals het
bestuur dit graag ziet. Geen verandering dus ten opzichte van vorige besturen maar gewoon meer van
hetzelfde: Brecht verder verkavelen en volbouwen!
Schepen E. Peeters stelt vast dat dit een project is dat al enkele jaren meegaat en het ligt in woongebied.
Raadslid L. Torfs besluit: we doen in het heden eigenlijk gewoon verder zoals het in het verleden was.
Schepen E. Peeters antwoordt dat als we moeten werken met het huidige gewestplan, dat dat inderdaad
nog wel even zo zal zijn.
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, 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), 2 stemmen tegen (Luc Torfs, Ilse De Beuckelaer), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick
Van Assche, Marianne Van den Lemmer)
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het rooilijnenplan van landmeter Paul Verhaert, Kasteelstraat 9, 2280
Grobbendonk van 7 juli 2020 in Koningstoel ZN kadasternummer (afd. 4) sectie B 626 B, (afd. 4) sectie B
627 A, (afd. 4) sectie B 634 A, (afd. 4) sectie B 634 E, (afd. 4) sectie B 764 P en (afd. 4) sectie B 766 A.
Artikel 2
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand met een oppervlakte van 6.202m² - kosteloos en zonder
kosten - van de zones gelegen in de zone voor openbare wegenis ter hoogte van het verkavelingsproject,
volgens de plannen van landmeter Paul Verhaert, Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk van 7 juli 2020 in
Koningstoel ZN kadasternummer (afd. 4) sectie B 626 B, (afd. 4) sectie B 627 A, (afd. 4) sectie B 634 A,
(afd. 4) sectie B 634 E, (afd. 4) sectie B 764 P en (afd. 4) sectie B 766 A.
Artikel 3
Het besluit van de gemeenteraad en bijhorende rooilijnplannen worden opgenomen in het gemeentelijk
wegenregister.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving, de Deputatie en het Departement
Mobiliteit en Openbare werken.
8.

Afschaffing buurtweg nr. 210 - Autonome procedure - Boudewijnstraat 19 - Kanaallaan 15 Voorlopige vaststelling

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
Naar aanleiding van omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen werd
vastgesteld dat er zich ter hoogte van de bedrijfspercelen gelegen aan de Boudewijnstraat volgens de Atlas
der Buurtwegen een buurtweg, Chemin n°210, bevindt. Volgens de gegevens van het geoloket buurtwegen
Antwerpen, is deze buurtweg niet officieel gewijzigd, verlegd of afgeschaft.
Tijdens de collegezitting d.d. 18 juni 2019 werd besloten dat de hele buurtweg in aanmerking komt voor
volledige afschaffing, i.p.v. gedeeltelijke afschaffing enkel ter hoogte van de bedrijven, aangezien het tracé
van de buurtweg vrijwel volledig onderbroken is door bebouwing en de vaart er inmiddels ook deels over
aangelegd is.
Op 19 augustus 2020 ontving de gemeente het verzoek van AR-VO architectuur, Heiken 81D te 2960 Brecht
voor de bedrijven Votrac, Luyckx en Weerijs tot de volledige afschaffing van buurtweg nr. 210, gelegen ter
hoogte van de Boudewijnstraat 1 tot en met 19 en Kanaallaan 15 te Brecht.
Het aanvraagdossier bestaat uit:
-een titelblad
- een uittreksel uit de Atlas der buurtwegen ter hoogte van het terrein van aanvraag
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- een uittreksel van de topografische kaart ter hoogte van het terrein van aanvraag
- een uittreksel van het GRB ter hoogte van het terrein van aanvraag
- een motivatienota met verdere kaartuittreksel en luchtfoto's
- een fotoreportage van het terrein van aanvraag
- een inplantingsplan, opgemeten door landmeter-expert Wim Cools, op schaal 1/1250, met het tracé van
buurtweg 210 in blauw aangegeven met vermelding van de kadastrale gegevens en eigenaarsgegevens
van de getroffen percelen en met vermelding van verwachte waardevermeerdering in toepassing van art. 28
van het Gemeentewegendecreet
Beschrijving
De af te schaffen buurtweg n° 210 loopt van de Paepestraat (gewijzigde buurtweg nr. 35, onverharde weg
rechts van Boudewijnstraat 19) in noordoostelijke richting, met een knik halverwege perceel Boudewijnstraat
15, tot aan de Boudewijnstraat t.h.v. huisnummer 5, om vervolgens in noordelijke richting uit te komen in de
Kanaallaan t.h.v. huisnummer 15. Inmiddels doorkruist ook de vaart het tracé van deze buurtweg. De
getroffen percelen zijn kadastraal gekend als: Gemeente Brecht, 4de afdeling sectie E met nummers 38/Z –
38/H/2 – 38/T – 38/S – 40/Z – 40/Y – 92/T/2 – 55/A/2 – 40/T – 55T-/A/2 – 55/Z – 55/Y en 42/L en lot A van
de Vlaamse Waterweg. De buurtweg heeft volgens de Atlas een breedte van 3 meter vanaf de PaepestraatBoudewijnstraat 19 tot aan Boudewijnstraat 6 en 5 waar hij verbreedt naar 5,8 meter. Ter hoogte van de
vaart varieert de breedte tussen de 5,2 en 6 meter. Ter hoogte van Kanaallaan 15 bedraagt de breedte 6,2
en 4 meter. De totale afstand van het af te schaffen tracé van buurtweg 210 tussen de Paepestraat en de
Kanaallaan bedraagt ca. 610 meter.
De buurtweg heeft op de getroffen percelen volgende oppervlaktes: lot 1: 190m², lot 2: 189m²,lot 3: 188m²,
lot 4: 195m², lot 5: 58m², lot 6: 34m², lot 7: 53m², lot 8: 7m², lot 9: 71m², lot 10: 7m², lot 11: 64m², lot 12:
27m², lot 13: 549m² en lot A: 746m².
De percelen getroffen door buurtweg 210 bevinden volgens het origineel gewestplan Turnhout in
milieubelastende industrieën, groengebieden, bestaande waterwegen en agrarisch gebied.
Motivatie
De motivatie wordt in de bijgevoegde nota als volgt samengevat: "De buurtweg is reeds zeer lange tijd (sinds
de kaarten van Poppe 1842-1879) niet meer zichtbaar op de verschillende locaties, en dus ook niet in
gebruik. Het kanaal Dessel-Schoten kruist zelfs deze buurtweg, waardoor de weg volledig onbruikbaar is. De
buurtweg kruist ook het industrieterrein gelegen aan de Boudewijnstraat, waar enkele bedrijven gevestigd
zijn, waaronder Luyckx, Weerijs en Votrac. Zij hebben allen vergunde constructies op dit bedrijventerrein
gerealiseerd, die over de buurtweg gebouwd zijn. Hieruit blijkt des te meer dat deze buurtweg niet meer in
gebruik is."
Aangezien deze buurtweg nr.210 niet meer van toepassing is, wordt er aan de gemeente verzocht om deze
buurtweg via de autonome procedure cfr. het Gemeentewegendecreet te schrappen.
Uit de luchtfoto’s en foto’s van de percelen van aanvraag blijkt dat de buurtweg ter plekke niet meer
zichtbaar is, er industriegebouwen, (arbeiders)woningen en een landbouwbedrijfswoning over gezet zijn, en
de vaart met het jaagpad er over aangelegd is. De buurtweg is bijgevolg in onbruik geraakt.
Voor de buurtweg is in principe een alternatief beschikbaar, nl. de gemeentewegen Paepestraat en
Boudewijnstraat, het jaagpad, de brug over de vaart, de Vaartstraat en de Kanaallaan, waardoor de
getroffen percelen ontsloten worden.
De waardevermeerdering wordt geacht nihil te zijn, doordat de buurtweg door bestaande bebouwing loopt en
hierdoor feitelijk verdwenen is.
Cfr. artikel 14 §1 van het Gemeentewegendecreet kunnen gemeentewegen alleen worden opgeheven
worden door een bestuurlijke beslissing ter uitvoering van dit decreet en kunnen niet verdwijnen door nietgebruik. De aanvraag tot de afschaffing van buurtweg nr. 210 vanaf de Paepestraat (Boudewijnstraat 19) tot
aan de Kanaallaan (Kanaallaan 15) wordt ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen E. Peeters.
Motivatie
De autonome opheffingsprocedure wordt gevolgd.
Cfr. art. 17 van het Decreet houdende de gemeentewegen wordt de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing
van buurtweg nr. 210 volgens het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Wim Cools 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 en waarvan
de daadwerkelijke start wettelijk niet bepaald wordt, samen met de resultaten van het openbaar onderzoek
opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad, ter definitieve vaststelling.
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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 buurtweg n° 210, gelegen tussen de Paepestraat vanaf
Boudewijnstraat 19 tot aan de Kanaallaan t.h.v. Kanaallaan 15, kadastraal gekend als: Gemeente Brecht,
4de afdeling sectie E met nummers 38/Z –38/H/2 – 38/T – 38/S – 40/Z – 40/Y – 92/T/2 – 55/A/2 – 40/T –
55T-/A/2 – 55/Z – 55/Y en 42/L en de infrastructuur van de Vlaamse waterweg, volgens het inplantingsplan,
opgemeten door landmeter-expert Wim Cools, op schaal 1/1250, voorlopig vast.
Artikel 2
Binnen de 30 dagen na de voorlopige beraadslaging van de gemeenteraad zal een openbaar onderzoek
aangekondigd worden.

financiën
9.

Belastingsreglement op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41.
Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met oog op de
bevordering van alternatieve vormen van geschillen oplossing.
Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de
begraafplaatsen en crematoria en latere wijzigingen.
De omzendbrief BA-2006/03 van 10/03/2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004
op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen.
Het politiereglement op de begraafplaatsen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2007.
Het huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 12
december 2019.
Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 13 februari 2020 over het belastingsreglement op de lijk- en asbezorging van
personen vreemd aan de gemeente.
Motivatie
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een belasting op de lijk- en
asbezorging van personen vreemd aan de gemeente voorgesteld.
Het aantal plaatsen op de gemeentelijke begraafplaatsen is beperkt. Het is verantwoord om niet-inwoners
van de gemeente Becht, die om persoonlijke redenen toch op een gemeentelijke begraafplaats van Brecht
begraven wensen te worden, te onderwerpen aan een taks. Het is gerechtvaardigd om niet-inwoners die in
het verleden geruime tijd in Brecht hebben gewoond, vrij te stellen van deze taks omdat zij toen hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van de gemeentelijke infrastructuur door het betalen van aanvullende
personenbelasting en onroerende voorheffing.
De diensten van het Agentschap binnenlands bestuur bezorgden op 28 september 2020 hun opmerkingen
op het reglement gestemd in zitting van februari. Deze beslissing dienst om de tekortkomingen weg te
werken. Het gaat om het vervangen van de woorden 'retributie' door 'belasting' in enkele artikelen. In artikel
6 was sprake van een betaling via factuur. Dit is bij een belasting niet mogelijk en wordt dus vervangen door
een kohierbelasting. Verder werd het volledige artikel 7 'niet-betaling' herschreven naar een niet-betaling van
een belasting in plaats van een retributie.
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)
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Besluit
Artikel 1 Termijn
Vanaf heden tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de lijk- en asbezorging van
personen vreemd aan de gemeente.
Artikel 2 Definitie
Onder lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente moet worden verstaan een begraving,
een bijzetting van asurne of een asverstrooiing van personen overleden buiten het grondgebied van de
gemeente Brecht en die op het ogenblik van overlijden niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van
de gemeente Brecht.
Artikel 3 Toepassingsgebied
De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 4 Tarief
De belasting wordt vastgesteld op 500 euro.
Artikel 5 Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor de lijk- en asbezorging van personen die minstens 20 jaar
ingeschreven geweest zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Brecht.
Artikel 6 Wijze van betaling
De belasting wordt bij de aanvraag contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Wanneer een contantbetaling niet mogelijk is, wordt de belasting een kohierbelasting.
Artikel 7 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 8 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid.
Artikel 9 Voorgaand reglement
Dit reglement vervangt het belastingsreglement op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de
gemeente goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 februari 2020.
10.

Goedkeuring nominatieve subsidies 2020

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Gert Paulussen, Gemeenteraadslid
Beleids- en beheerscyclus
Raadslid G. Paulussen verlaat de zitting.
Diverse budgetsleutels, steeds beginnend met ARK 649:
A000005 6491000 0490
Toelage BIN's
A000047 6497000 0300
Toelage ophaling materialen De Cirkel, ophaling oud papier, compostmeesters
A000047 6497000 0320
Toelage Clara Fey project JOVO - landschapspark (Jobtuin)
A000049 6497000 0800
Toelage De Cirkel voor actie fietsjes in de scholen
A000055 6497000 0500
Toelage aan middenstandsverenigingen (UNIZO's)
A000074 6491000 0709
Toelage culturele verenigingen en vaderlandslievende verenigingen
A000078 6491000 0112
Toelage vriendenkring gemeentepersoneel Brecht
A000074 6491000
0729
Toelage geschied- en oudheidkundige kring voor Kempens museum (kempuseum)
A000047 6497000
0340
Toelage natuurverenigingen
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art 41 23°.

Historiek
In de oude BBC (tot en met vorig jaar) werd er jaarlijks een lijst van nominatieve subsidies geïntegreerd in
het budget. Door de goedkeuring van het budget, verklaarde de raad zich ook automatisch akkoord met de
nominatieve subsidies. Met de invoering van de nieuwe BBC is het budget als document verdwenen. Er
bestaat dus geen automatische goedkeuring meer van nominatieve subsidies. De gemeenteraad is nog
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steeds als enig orgaan bevoegd om subsidiereglementen vast te stellen, en bij gebrek aan een reglement,
nominatieve subsidies.
Motivatie
In principe worden subsidies toegekend via een reglement waarin objectieve criteria zijn vastgelegd waaraan
de begunstigde moet voldoen. In afwijking van deze algemene regel kan de gemeenteraad ook subsidies
toekennen aan bepaalde organisaties die ze zelf kiest. Tot een bedrag van 1 250,00 euro kunnen subsidies
worden toegekend zonder bijkomende voorwaarden. Er wordt dan ook voorgesteld om volgende
organisaties een nominatieve subsidie toe te kennen zonder voorwaarden:
BIN Biest – BIN Krabbershoek – BIN Zandbergen – Elk 200,00 euro
BIN Kloosterveld – BIN Sas 4-5 – BIN Hensel – BIN
Hoge Heide – BIN De Witte Hoeve – BIN De Merel –
BIN Cambeenbos – BIN Rommersheide – BIN SintLenaarts – BIN zz Sint-Lenaarts – BIN zz SJ – Bin
zz Brecht
Oud-Strijders Brecht
300 euro
Oud-Strijders Overbroek
150 euro
Oud-strijders Sint-Lenaarts
150 euro
Unizo Brecht, SL, SJ
Elk 500 euro
Vriendenkring
1239 euro
Kringloopkrachten Brecht
1000 euro
Orthopedagogisch centrum Clara Fey
250 euro
Toelage natuurverenigingen
500 euro
De Cirkel
6000 euro
Voor organisaties die meer dan 1 250,00 euro ontvangen worden voorwaarden vastgelegd. We vragen aan
de organisaties om een jaarverslag voor te leggen en een specifieke verantwoording over de besteding van
de middelen (inhoudelijk en financieel, door bewijs van effectieve kosten):
Burgemeester S. Deckers: Wij zien in de lijst dat er geen toelage aan VMPA wordt opgenomen. Dit moet
mee opgenomen staan. Dat gaat over een toelage van 500 euro.
Raadslid L. Torfs meldt dat hij dezelfde opmerking heeft als bij de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn.
Maar is het logisch dat wanneer men lid wil worden van BIN Kloosterveld daar eerst 5,00 euro moet voor
betalen als je je wil aansluiten? Is dat jullie bekend?
Schepen D. De Veuster: bij mijn weten geldt dat niet meer. In de opstartfase van de BIN is dat zo geweest.
Raadslid L. Torfs zegt dat het gaat over iemand die nog niet zo lang geleden toegetreden is. Kan dit
nagekeken worden?
Schepen D. De Veuster zegt dat de vraag kan gesteld worden aan de BIN coördinator.
Voorzitter L. Nicolaï: het zou vreemd zijn als er een bijdrage gevraagd zou worden en op die manier een
ongelijkheid zou ontstaan.
Raadslid J. Slegers heeft een vraag voor OC Clara Fey. Het gaat over 250,00 euro. Dit lijkt ons een klein
bedrag ten opzichte van het orthopedagogisch centrum. Kan daar meer duidelijkheid over komen?
Burgemeester S. Deckers zegt dat hij het antwoord schuldig moet blijven. Het gaat hier over historisch
ontstane bedragen.
Schepen D. De Veuster zegt dat er vroeger wel eens gesprekken gevoerd werden met de betrokkenen en
werden de noden besproken. Meer info kan hij er niet over verstrekken.
Burgemeester S. Deckers: Binnen de nominatieve toelage staat ook Heemkundige Kring Brecht. Dat is geen
nominatieve toelage, want dat gaat over een overeenkomst.
Raadslid J. Slegers zegt dat het toch verstandig is om de gesprekken opnieuw te starten? Dit lijkt me een
laag bedrag. De noden zullen waarschijnlijk wel hoger zijn.
Schepen L. Aerts: De toelage van 250 euro voor Clara Fey is niet bedoeld om de globale werking als OC te
ondersteunen, want dan zou 250,00 euro een ridicuul bedrag zijn. Die 250,00 euro zit al in het budget van
2000- 2006 en heeft betrekking op milieuacties die Clara Fey ontwikkelt in de achterliggende bossen, zoals
verzamelen van zwerfvuil in de regio.
Schepen L. Torfs zegt het bewijs te hebben dat men als deelnemer eenmalig 5,00 euro moet betalen om toe
te treden tot BIN Kloosterveld. Dit is niet correct ten aanzien van de andere BIN’s.
Voorzitter L. Nicolaï zegt dat het aangewezen is dat er contact wordt genomen met de BIN.
Notulen worden aangepast in verband met Heemkundige kring en toelage voor natuurverenigingen.
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,
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Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Ilse Van Den
Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 1 onthouding (Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de uitbetaling van volgende nominatieve subsidies goed in 2020:
BIN Biest – BIN Krabbershoek – BIN Zandbergen – Elk 200,00 euro
BIN Kloosterveld – BIN Sas 4-5 – BIN Hensel – BIN
Hoge Heide – BIN De Witte Hoeve – BIN De Merel –
BIN Cambeenbos – BIN Rommersheide – BIN SintLenaarts – BIN zz Sint-Lenaarts – BIN zz SJ – Bin
zz Brecht
Oud-Strijders Brecht
300 euro
Oud-Strijders Overbroek
150 euro
Oud-strijders Sint-Lenaarts
150 euro
Unizo Brecht, SL, SJ
Elk 500 euro
Vriendenkring
1239 euro
Kringloopkrachten Brecht
1000 euro
Orthopedagogisch centrum Clara Fey
250 euro
Toelage natuurverenigingen
500 euro
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de uitbetaling van volgende nominatieve subsidies goed in 2020 met volgende
bijkomende voorwaarden: jaarverslag en inhoudelijke + financiële verantwoording over de besteding van de
middelen:
De Cirkel
6000 euro
11.

Goedkeuring jaarrekening 2019 door gouverneur - Aktename

Juridisch kader
Raadslid G. Paulussen vervoegt opnieuw de zitting.
Decreet lokaal bestuur: artikel 332 - §1 (3de lid): alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende
overheid worden ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad
voor maatschappelijk welzijn.
Historiek
Op datum van 12 oktober 2020 heeft de gemeente Brecht via het digitaal loket een schrijven ontvangen van
het Agentschap Binnenlands Bestuur, met een kopie van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van
de jaarrekening 2019.
Dit schrijven wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Motivatie
Het dossier wordt ter aktename voorgelegd aan de gemeenteraad.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende het besluit
van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019.
Artikel 2
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst.

welzijn
12.

Samenwerkingsovereenkomst pool huisbezoekers - ELZ Voorkempen

Juridisch kader
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en
houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de
eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Zorg en gezondheid van 15 mei 2020 tot
erkenning van de zorgraad van eerstelijnszone Voorkempen met ingang van 1 juli 2020.
Motivatie
Eerstelijnszone Voorkempen speelt via het COVID-19 team van de zone een belangrijke rol bij het monitoren
en proberen in te dijken van de COVID-19-pandemie op het grondgebied van de aangesloten gemeenten.
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Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zorgraad van de zone, verschillende eerstelijnszorgverstrekkers
en de lokale besturen.
Het COVID 19-team en de lokale besturen doen samen aan preventie, monitoring, contact-tracing en covidcoaching. Hiervoor wordt ook een personeelsinzet van de lokale besturen gevraagd. De zorgraad en de
lokale besturen sluiten hiervoor een overeenkomst af. Eerstelijnszone Voorkempen speelt via het COVID-19
team van de zone een belangrijke rol bij het monitoren en proberen in te dijken van de COVID-19-pandemie
op het grondgebied van de aangesloten gemeenten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zorgraad
van de zone, verschillende eerstelijnszorgverstrekkers en de lokale besturen. Het COVID 19-team en de
lokale besturen doen samen aan preventie, monitoring, contact-tracing en covid-coaching. Hiervoor wordt
ook een personeelsinzet van de lokale besturen gevraagd.
De zorgraad en de lokale besturen sluiten hiervoor een overeenkomst af met het oog op het ontvangen van
subsidies in het kader van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de
zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken’.
Vanuit de welzijnscampus wordt voorgesteld medewerkers van sociale dienst / lokale dienstencentra /
gemeente te laten meewerken aan contact-tracing van kwetsbare gezinnen en ouderen die extra covidcoaching nodig hebben.
Alle medewerkers van de sociale dienst zullen de geheimhoudingsverklaring en gedragscode ondertekenen
die in het kader van dit project werd uitgewerkt door de eerstelijnszone.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp van de overeenkomst van de zorgraad ELZ Voorkempen in
het kader van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden om
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken'.
Aan medewerkers van de sociale dienst / lokale dienstencentra / gemeente wordt de mogelijkheid gegeven
om mee te werken aan contacttracing van kwetsbare gezinnen die extra covid-coaching nodig hebben.
Hiervoor wordt een totale personeelsinzet van gemiddeld 0,5 dagen/week voorzien, voor de duur van de
epidemie.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de sociale dienst en aan de zorgraad van ELZ
Voorkempen.

intergemeentelijke samenwerking
13.

Aanpassing GAS-regelement

Juridisch kader
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
Artikelen 119 bis, 134 en 135 §2 van de Nieuwe gemeentewet,
KB van 30 augustus 2013 tot wijziging van KB van 7 januari 2001 betreffende de vaststelling van de
procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei
1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties
KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende verkeersbord C3 en F103
uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen.
Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten
laste nemen van minderjarigen die een als een misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van
de door dit feit veroorzaakte schade
Advies
De jeugdraad gaf een gunstig advies op 24 september 2020.
Motivatie
De gemeente moet, ten behoeve van de inwoners, waken over de openbare orde m.n. de openbare rust, de
openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare
wegen, plaatsen en in openbare gebouwen.
De gemeente Brecht vormt samen met de gemeentes Zoersel, Malle, Schilde de politiezone Voorkempen.
Het uniform gemeentelijk politiereglement werd laatst in 2018 aangepast.
Door veranderingen in de wet en evoluties in de samenleving is het aangewezen het reglement aan te
passen. Volgende aanpassingen worden op korte termijn voorgesteld:
artikel rond lachgas
artikel rond affichering van de huurprijs
artikel rond het niet naleven van besluiten burgemeester
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aanpassing boetebedrag 1e en 2de categorie inbreuken
invoeren van administratieve schorsing, intrekking of sluiting.
Op lange termijn zal een revisie van het volledige politiereglement doorgevoerd worden ter voorbereiding
hiervan zal samen met IGEAN een werkgroep worden opgericht.
Een toelichting wordt gegeven door burgemeester Sven Deckers.
Raadslid P. Van Assche: Zoals u kon verwachten, gaan we hier op in. We zijn tegen het systeem van GAS.
We zijn akkoord met de inhoud van de toevoegingen en ontkennen niet dat GAS een effectief middel is.
Maar dat lichte gewelddaden door GAS beteugeld kunnen worden, doet afbreuk aan de feiten. We gaan niet
akkoord met het principe dat een gemeentelijke administratieve sanctie wordt gebruikt, maar gaan wel
akkoord met de beteugeling van de feiten, zij het dan via en andere weg.
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, 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), 2
onthoudingen (Luc Torfs, Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigde gemeentelijk politiereglement, zoals
opgenomen in bijlage.
Artikel 2
Het gemeentelijke politiereglement treedt in werking op 1 januari 2021.
Artikel 3
§1 Het aangepast politiereglement met de protocolakkoorden worden bekendgemaakt overeenkomstig de
artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet en overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 24 juni 2013.
§2 Een afschrift van dit reglement wordt verzonden aan:
- Parket van de procureur des Konings te Antwerpen
- Politierechtbank te Antwerpen, griffie
- Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, griffie
- IGEAN milieu & veiligheid
14.

Cipal - Algemene vergadering - 10 december 2020

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking;
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”);
De statuten van Cipal
Historiek
Het gemeenteraadsbesluit van 14 maart 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal namelijk C. Beyers.
Motivatie
Cipal roept op tot de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 met de volgende
agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Er is een toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene Vergadering.
De raad van Bestuur van Cipal formuleerde reeds voorstellen.
Er zijn geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1
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Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene
Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, C. Beyers, wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering
van Cipal van 10 december 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene
Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden
dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te
nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
15.

Fluvius - Algemene vergadering - 16 december 2020

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017
Gemeenteraadsbesluit 14 maart 2019 - aanstelling C. Beyers.
Historiek
Het feit dat de gemeente Brecht voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Antwerpen.
Het feit dat de gemeente Brecht per aangetekend schrijven van 16 september 2020 werd opgeroepen om
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen die op 16 december
2020 plaatsheeft in de Royal Yacht Club België, Thonetlaan 133 te 2020 Antwerpen.
Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Brecht per brief van 16 september 2020
overgemaakt werd.
Het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in de verplichte aanpassing
van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):
Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het
nieuwe WVV.
Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.
Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met invoering
van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid tussen vast en variabel
kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming Raad
van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de Algemene Vergadering.
In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.
Het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht:
Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds in de
statuten opgenomen zetel.
Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het
personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de inwerkingtreding van het
WVV) enkele wijzigingen worden aangebracht.
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.
Het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet
vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel
schriftelijk.
Motivatie
Het is mogelijk dat er nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en richtlijnen via het
Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen 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 te nemen.
Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene
vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
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Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 16 december 2020:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
1. Wijziging van het doel/voorwerp
2. – Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II
– Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24,
27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlagen 1, 2, 3 en 4
– Toevoegen van een artikel 29ter
1. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de
directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de
agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2021.
1. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
2. Statutaire benoemingen.
1. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van
Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende
de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 16 december 2020.
b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
1. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Antwerpen met inbegrip
van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Fluvius Antwerpen.
Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen op 16 december 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 artikelen 1 en 2 van
onderhavige beslissing.
Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde
statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en
dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de
vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen
zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die
gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de
individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
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 .
16.

Igean Dienstverlening - Algemene vergadering - 16 december 2020

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017
Statuten van IGEAN dienstverlening.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 maart 2019 - Aanstelling T. Vandekeere

Historiek
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Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
op 19.12.2003.
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007
onder nr. 07120366.
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding.
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN
dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd
bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
Op de jaarvergadering 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
de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.
Op de jaarvergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd,
in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering.
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.
Motivatie
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de
jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de
loop van het laatste trimester van elk jaar.
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde
begroting voorgelegd.
De raad van bestuur van 21.10.2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te
organiseren op woensdag 16.12.2020 om 19 u met volgende dagorde:
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021
2. goedkeuren van de begroting 2021.
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 26.10.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020 aan alle deelnemers bezorgd.
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.
1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal
2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 21.10.2020
3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021
4. de begroting 2021.
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de
algemene vergaderingen 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.
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.
Raadslid L. Torfs heeft bij dit agendapunt dezelfde opmerking als bij hetzelfde punt op de agenda van de
Raad Voor Maatschappelijk Welzijn.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van
IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals van
alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021
2. goedkeuren van de begroting 2021.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, T. Vandekeere die met een afzonderlijk besluit werd benoemd,
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van
16.12.2020 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.
17.

Igean Milieu en Veiligheid - Algemene vergadering - 16 december 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 jaarvergadering 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.
Motivatie
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de
jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de
loop van het laatste trimester van elk jaar.
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde
begroting voorgelegd.
De raad van bestuur van 21.10.2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te
organiseren op woensdag 16.12.2020 om 19 u met volgende dagorde:
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021
2. goedkeuren van de begroting 2021
3. innovatiefonds – bepalen bijdrage.
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 26.10.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020 aan alle deelnemers bezorgd.
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Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.
1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal
2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 21.10.2020
3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021
4. de begroting 2021
5. de nota over het innovatiefonds.
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de
algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid.
Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.
Raadslid L. Torfs heeft bij dit agendapunt dezelfde opmerking als bij hetzelfde punt op de agenda van de
Raad Voor Maatschappelijk Welzijn.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 12 november 2020.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van
IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals
van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021
2. goedkeuren van de begroting 2021
3. innovatiefonds - bepalen bijdrage.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, T. Vandekeere die met een afzonderlijk besluit werd benoemd,
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van
16.12.2020 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.
18.

Ika - Algemene vergadering - 18 december 2020

Juridisch kader
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA;
De gemeente werd per aangetekend schrijven opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van
IKA die op 18 december 2020 plaats heeft;
Er werd een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 27 oktober 2020
overgemaakt;
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Motivatie
Heden worden we geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder
welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.
Gelet op 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.
De agenda van de algemene vergadering van IKA van 18 december 2020 volgende agendapunten bevat:
1.Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en
de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting
2021.
2.Kapitaalverhoging aandelen 5f – vaststelling intekening en volstorting
3.Statutaire benoemingen.
4.Statutaire mededelingen.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 12 november 2020.

21

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht zijn
goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van
IKA die zal gehouden worden op vrijdag 18 december 2020 om 18u00 in Den Eyck, Houtum 39, 2460
Kasterlee.
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten
en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2021.
2. Kapitaalverhoging aandelen 5f – vaststelling intekening en volstorting
3. Statutaire benoemingen.
4. 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 vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Sven Deckers, die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 18 december 2020 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn 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 en aan S. Deckers.
19.

Pidpa - Algemene vergadering - 18 december 2020

Juridisch kader
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Historiek
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Brief van Pidpa van 23 oktober 2020:
begroting 2021
toetredingen/uitbreidingen van opdracht
model als basis voor raadsbeslissing
Besluit van gemeenteraad dd. 14 maart 2020 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
Op vrijdag 18 december 2020 (reservedatum 21 december 2020) om 11 uur organiseert Pidpa een
buitengewone algemene vergadering op afstand.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt:
1. 1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2. 2. Begroting 2021
3. 3. Toetredingen
4. 4. Benoemingen
5. 5. Varia
a) Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken – toelichting
b) Vragen van vennoten
1. 6. Goedkeuring van het verslag van de vergadering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.
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De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de geplande activiteiten en de begroting
voor 2021.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2021.
Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2021 en het
toelichtend verslag.
Artikel 3
Goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de gemeente Retie bij HidrIBA en de gemeente Westerlo bij
HidroSan.
Artikel 4
Goedkeuring te verlenen aan de benoemingen.
Artikel 5
Aan de vertegenwoordiger, Tatiana Vandekeere wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone
algemene vergadering van 18 december 2020, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de
benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter
behandeling van de agendapunten van deze 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.

erediensten
20.

Kerkfabriek Sint-Michiel - Budgetwijziging 2020

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Marianne Van den Lemmer,
Gemeenteraadslid
Beleids- en beheerscyclus
Raadslid M. Van den Lemmer verlaat de zitting.
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 0790
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten
Juridisch kader
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 50.
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017.
Historiek
Tijdens de gemeenteraad van 9 maart 2020 werd akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek
Sint-Michiel.
De budgetwijziging 2020 past binnen het meerjarenplan 2020-2025 Sint Michiel.
Advies
De kerkraad keurde d.d. 31 augustus 2020 de budgetwijziging goed.
Motivatie
De budgetwijziging wordt ter aktename voorgelegd.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzing 2020 van de Kerkfabriek Sint-Michiel
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel, het provinciebestuur en het
bisdom.
21.

Kerkfabriek Sint-Leonardus - Budgetwijziging 2020

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Leo Nicolaï, Marianne Van den
Lemmer, Gemeenteraadsleden
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Beleids- en beheerscyclus
Voorzitter L. Nicolaï verlaat de zitting.
Schepen L. Aerts neemt het voorzitterschap waar.
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 0790
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten
Juridisch kader
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 50.
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017.
Historiek
Tijdens de gemeenteraad van 9 maart 2020 werd akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek
Sint-Leonardus .
De budgetwijziging 2020 past binnen het meerjarenplan 2020-2025 Sint-Leonardus.
Advies
De kerkraad keurde d.d. 14 oktober 2020 de budgetwijziging goed.
Motivatie
De budgetwijziging wordt ter aktename voorgelegd.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Leonardus mits volgende
overweging:
a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2020.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus, het provinciebestuur en
het bisdom.
22.

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Budgetwijziging 2020

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Marianne Van den Lemmer,
Gemeenteraadslid
Beleids- en beheerscyclus
Voorzitter L. Nicolaï neemt terug deel aan de zitting.
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 0790
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten
Juridisch kader
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 50.
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017.
Historiek
Tijdens de gemeenteraad van 9 maart 2020 werd akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes .
De budgetwijziging 2020 past binnen het meerjarenplan 2020-2025 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
Advies
De kerkraad keurde d.d. 14 augustus 2020 de budgetwijziging goed.
Motivatie
De budgetwijziging wordt ter aktename voorgelegd.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes.
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Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, het
provinciebestuur en het bisdom.
23.

Budget 2021 – Kerkraad Sint-Michiel – Aktename

Beleids- en beheerscyclus
Raadslid M. Van den Lemmer neemt terug deel aan de zitting.
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV0790
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 48.
Historiek
Het budget 2020 Sint-Michiel past binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 Sint-Michiel.
Advies
De kerkraad keurde d.d. 31 augustus 2020 het budget 2021 goed.
Motivatie
Er wordt een investeringstoelage gevraagd van 4 000 euro in 2021.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Michiel.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel, het provinciebestuur en het
bisdom.
24.

Budget 2021 – Kerkraad Sint-Leonardus – Aktename

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Leo Nicolaï, Voorzitter
gemeenteraad
Beleids- en beheerscyclus
Voorzitter L. Nicolaï verlaat de zitting.
Schepen L. Aerts neemt voorzitterschap waar.
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV0790
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 48.
Historiek
Het budget 2020 Sint-Leonardus past binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 Sint-Leonardus.
Advies
De kerkraad keurde d.d. 5 augustus 2020 het budget 2021 goed.
Motivatie
Er wordt een investeringstoelage gevraagd van 0 euro in 2021.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Leonardus mits volgende
overweging:
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a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2021.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus, het provinciebestuur en
het bisdom.
25.

Budget 2021 – Kerkraad Sint-Willibrordus – Aktename

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Leo Nicolaï, Voorzitter
gemeenteraad
Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV0790
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 48.
Historiek
Het budget 2020 Sint-Willibrordus past binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 Sint-Willibrordus.
Advies
De kerkraad keurde d.d. 6 juli 2020 het budget 2021 goed.
Motivatie
Er wordt een investeringstoelage gevraagd van 15 000 euro in 2021 voor een groot onderhoud.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus mits volgende
overweging:
a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2021
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus, het provinciebestuur en
het bisdom.
26.

Budget 2021 – Kerkraad Heilige Man Job – Aktename

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Leo Nicolaï, Voorzitter
gemeenteraad
Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV0790
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 48.
Historiek
Het budget 2020 Heilige Man Job past binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 Heilige Man Job.
Advies
De kerkraad keurde d.d. 9 september 2020 het budget 2021 goed.

Motivatie
Er wordt een investeringstoelage gevraagd van 51 000 euro in 2021 voor onderhoudswerken aan het
gebouw.
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Heilige Man Job mits volgende
overweging:
a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2021.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige Man Job, het provinciebestuur en
het bisdom.
27.

Budget 2021 – Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes – Aktename

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Leo Nicolaï, Voorzitter
gemeenteraad
Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV0790
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 48.
Historiek
Het budget 2021 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes past binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 Onze-LieveVrouw van Lourdes.
Advies
De kerkraad keurde d.d. 14 augustus 2020 het budget 2021 goed.
Motivatie
Er wordt een investeringstoelage gevraagd van 0 euro in 2021.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, het
provinciebestuur en het bisdom.

aanvullende agenda
28.

Voorstel : Overschakelen naar een digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en Raad voor
Maatschappelijk Welzijn - I. De Beuckelaer

Motivatie
Voorzitter L. Nicolaï neemt terug deel aan de zitting.
Iedereen heeft het steeds over de bescherming van onze economie, maar ik kan u verzekeren dat de
economie zeer zwaar gaat getroffen worden door de gevaarlijke combinatie van onbekwaamheid, Corona en
een Linkse dictatuur.
Zoals u zeker zal weten is de coëfficiënt van verspreiding de sleutel van succes. Bij een coëfficiënt >1,0
vergroot de pandemie, maar bij een coëfficiënt <1,0 verkleint de pandemie en sterft ze op termijn uit.
Om de belangrijke functies in de maatschappij te kunnen verder zetten, zullen kleine en onbelangrijke
dingen moeten opgeofferd worden.
Een fysieke gemeenteraad vervangen door een digitale gemeenteraad is een van de vele kleine dingen die
kunnen ondernomen worden met minimaal ongemak en met 95% doeltreffendheid.
Het is de lange lijst van deze onbelangrijke kleine maatregelen die juist het verschil kunnen maken tussen
1,1 en 0,9.
Ik was er mij al in september van bewust dat we regelrecht naar de huidige crisissituatie stevenden met
7500 gevallen per dag. Het is de absurditeit ten top dat er in juni digitaal vergaderd werd met 100 gevallen
per dag en in oktober-november niet meer met meer dan 7000 gevallen per dag!
Hier mijn voorstel tot agenderen voor de volgende Gemeenteraad van 12 november om ter stemming
gebracht te worden:
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Onmiddellijk terug overschakelen naar een digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en de Raad Voor
Maatschappelijk Welzijn tot het dagelijks 7 dagen voortschrijdend gemiddelde (moving average) zakt tot
onder 200 gevallen per dag voor België, alternatief tot 30 gevallen per dag in de provincie Antwerpen.
Voorzitter L. Nicolaï repliceert: Ondertussen vergaderen we digitaal. In september en oktober deden we dat
niet omdat dat via ABB expliciet niet werd toegelaten, tenzij je te weinig ruimte had. Gelukkig heeft men op
19 oktober 2020 gepubliceerd dat fysiek vergaderen niet langer aan te houden is. De besturen kiezen zelf
hoe ze vergaderen. We volgen u dat het aangewezen is digitaal te vergaderen, maar we zijn gebonden aan
de richtlijnen van ABB. In theorie kunnen we akkoord gaan met uw voorstel. Helaas kunnen we niet ingaan
op de door u voorgestelde voorwaarden. Het is niet onze bevoegdheid om de eindvoorwaarden op te stellen.
Raadslid I. De Beuckelaer zegt dat zij dit begrijpt.
Raadslid L. Torfs heeft nog een vraag: Raadslid De Beuckelaer stelt: “Ik kan u verzekeren dat de economie
zeer zwaar getroffen wordt door Corona”. Ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn. Maar “door
de Linkse dictatuur”… Dat versta ik niet goed ! Kan u dat eens wat meer en duidelijker verklaren aub.
Raadslid I. De Beuckelaer antwoordt: De minderheid leidt de regering met De Croo. Ik ben niet akkoord hoe
ze corona hebben aangepakt en ik vind dat ze vroeger hadden moeten ingrijpen.
Raadslid L. Torfs: Ik ben blij dat u de linkerzijde uitbreidt naar Open VLD en CD&V.
Voorzitter L. Nicolaï vraagt raadslid I. De Beuckelaer of zij akkoord is om hierover niet te stemmen?
Raadslid I. De Beuckelaer is hiermee akkoord.
Besluit
Artikel 1
Het agendapunt wordt niet ter stemming voorgelegd.
29.

Voorstel: OpenVld wil dat bestuur veiligheidsaudit aanvraagt - I. Van Den Heuvel

Motivatie
Door raadslid Ilse Van Den Heuvel werd een voorstel ingediend: OpenVld wil dat bestuur veiligheidsaudit
aanvraagt.
Wij willen vragen aan het gemeentebestuur waarom zij nog niet ingetekend hebben op de ICTveiligheidsaudit van de Vlaamse regering. Minister Bart Somers voorziet immers 2 miljoen euro voor een
optimale bescherming van de gegevens van burgers.
Steden, maar ook gemeenten zijn meer dan ooit afhankelijk van digitale systemen om hun werking te
garanderen. Dat betekent ook dat er nood is aan veilige lokale ICT-systemen die de informatieveiligheid
maximaal waarborgen, zeker nu cybercriminelen proberen munt te slaan uit het coronavirus met onder meer
frauduleuze mails gericht op besmetting met malware.
Door de coronacrisis werken meer en meer lokale besturen digitaal. Die digitale aanpak is goed nieuws voor
de dienstverlening aan de burger. Maar het betekent ook dat de gemeente als een goede huisvader moet
omspringen met de gegevens van haar burgers.
OpenVld Brecht is bezorgd en vraagt het lokaal bestuur om na te gaan of haar ICT-omgeving voldoende
veilig is om een vlotte werking te garanderen. We begrijpen niet waarom tot op heden niet werd ingegaan op
het aanbod, dat de eventuele pijnpunten kan aantonen en verbeteren waar nodig. Dit kan enkel maar
positief zijn voor de werking en het personeel. Wij vragen daarom aan de meerderheid om mee in te tekenen
op de veiligheidsaudit van de Vlaamse regering.
Onderstaande link bevat alle informatie in verband met de veiligheidsaudit.
https://www.auditvlaanderen.be/ict-veiligheidsaudits
Een toelichting wordt gegeven door schepen C. Beyers.
Wij hebben binnen de gemeentelijke werking een werkgroep informatieveiligheid. Deze komt minimaal 4
maal per jaar samen. We hebben voor deze legislatuur meerdere doelstellingen geformuleerd die we willen
realiseren. Eén hiervan is het uitvoeren van een 4-jaarlijkse audit omtrent informatieveiligheid.
Zoals jullie wellicht gezien hebben staat hiervoor ook 10 000 euro ingeschreven in het meerjarenplan.
Wij hebben met de vergadering die ik zonet vernoemde, samengezeten en afgetoetst welke noden wij
hadden als gemeente voor de audit, hieruit bleek dat we het heel breed wilden aanpakken. Volgende
principes zullen naar voren moeten komen in de audit:
 Systeembeveiliging
 Netwerkbeveiliging
 Website (e-loket)
 Wachtwoordbeleid
 Mailverkeer
 User awareness
 Enz…
Onze expert ICT en informatieveiligheid, hadden bij de oproep van de Vlaamse regering enkele
bedenkingen:
 De basisaudit is niet heel breed, dit is een compacte audit. Indien je een aanvullende audit wenst,
kan dit, maar zal op een later tijdstip zijn en dit bleef echter zeer oppervlakkig. De basisaudit is voor
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onze werkgroep informatieveiligheid echter niet voldoende doordat zij dit breder en dieper wensen te
bekijken.
 De bedrijven die werden gekozen zijn onder andere Deloitte en EY, heel gekende bedrijven, maar
zijn vooral gekend om hun expertise omtrent Accountancy en Fiscaliteit; uiteraard twijfel ik er niet
aan en hoop ik dat zij enkele specialisten in ICT in hun bedrijf hebben, maar het bedrijf is hier niet in
gespecialiseerd.
 De ethical hacker waarover de Vlaamse regering spreekt is een samenwerking met de hogeschool
in Gent. Zij zouden deze test gaan uitvoeren om te kijken of ons systeem wel veilig is. Onze
medewerkers hadden hier echter wel hun vragen bij, daar het toch over gevoelige materie gaat
alsook, wat als zij effectief binnen geraken en het systeem ligt enkele uren of dagen plat en we niet
kunnen werken… Wat als ze het niet opgelost krijgen…
Wij hebben gedurende de laatste maanden gewerkt aan het uitschrijven van een lastenboek voor onze
informatieveiligheidsaudit. Hieraan werd eind oktober de laatste hand gelegd en werd op 3 november
uitgestuurd naar gespecialiseerde firma's. De offertes zouden moeten binnen zijn op 30 november zodat de
uitvoering kan plaatsvinden begin 2021.
Zoals u waarschijnlijk in de uitleg wel gemerkt heeft, zijn we hier dus echt wel mee bezig en willen we dus
graag gaan voor een bredere audit die gebeurt door 1 firma en geven we als meerderheid hier de voorkeur
aan. Ik vraag dus aan de raad om dit voorstel niet goed te keuren, daar er reeds offertes zijn opgevraagd en
we hier dus reeds mee bezig zijn.
Dit agendapunt wordt niet ter stemming voorgelegd.
Besluit
Artikel 1
Het agendapunt wordt niet ter stemming voorgelegd.
30.

Voorstel: Brechts aanspreekpunt Covid - J. Slegers

Motivatie
Door raadslid Joziena Slegers werd een voorstel ingediend: Brechts aanspreekpunt COVID.
Door corona wordt ons dagelijks leven compleet door elkaar geschud.
Iedere inwoner, iedere werknemer, iedere ondernemer, ieder bedrijf, iedere vereniging ondervindt
dit elke dag.
Er zijn veel onzekerheden op dit moment. Wat gaat de toekomst ons nog brengen?
Mensen zitten met vragen en problemen. Men kan hiervoor de nationale COVID-lijn contacteren maar dit
biedt niet altijd een gericht antwoord of oplossing. Het is daarom dat wij voorstellen voor de lancering van
een ‘Brechtse hulplijn’ die dagelijks op weekdagen tussen bepaalde uren beschikbaar is. Als gemeente
Brecht zijn we aangesloten bij de ELZ Noorderkempen. We vormen een samenwerkingsorgaan tussen
verschillende gemeenten en zijn onder meer ingesteld op preventie en
maatregelen, en we hebben hierbij bijvoorbeeld ons meldpunt opgezet voor melding van een coronabesmetting. Ook zullen wij hopelijk binnenkort gebruik kunnen maken van onze pool huisbezoekers.
Ons voorstel stelt binnen bovenstaand kader een geheel lokaal gemeentelijk initiatief voor, een steunpunthulplijn waarvan iedereen gebruik kan maken die vragen heeft of hulp nodig heeft aangaande corona. Via dit
initiatief krijgen wij zelf als gemeente ook meer inzicht op de noden die er zijn binnen onze gemeente en
kunnen we gerichter omgaan met de aanpak van deze problematiek.
Deze steunpunt-hulplijn kan binnen het kader van onze zorgraad als een lokale actie/uitbouw gezien worden
van ons lokaal sociaal beleid op gemeentelijk niveau. Het kan ook bijdragen tot het verlagen van de drempel
naar zorg of hulp binnen onze gemeente. Voor veel mensen geen evidentie…
Hulp bij problemen die er nu zijn, maar ook problemen die nog op ons afkomen. Wij denken hierbij o.a. ook
aan de psychische hulp en bijstand voor het mentale welzijn. De kwetsbaarheid van onze inwoners is erg
groot op dit moment!
Mensen zitten ook met vragen over onze gemeente. Hoe zijn de cijfers per deelgemeente, hoe worden de
mensen in armoede opgevangen, hoe staat het met de bezettingsgraad en werkdruk in onze
woonzorgcentrums, wat met onze verenigingen? En misschien ook wel, waar kan ik een steentje bijdragen
als vrijwilliger? Mogelijk is dit ook een medium voor het betrekken van meer vrijwilligers binnen onze
gemeente, waarmee we onze dienstverlening op vele vlakken kunnen ontlasten.
Een voorstel wat vele mogelijkheden kan bieden en wat zeer breed uitgewerkt kan worden, en wat perfect
kan passen binnen ons beleids- en actieplan van onze zorgraad ELZ Noorderkempen.
Wij zouden hierbij het volgende voorstel willen doen:
Brecht organiseert een Brechtse Covid/steunpunt/hulplijn als aanspreekpunt voor iedere inwoner
van onze gemeente.
Raadslid I. Van Den Heuvel zegt dat zij Oprecht Brecht bijtreden. Wij hebben op 14 mei reeds heel wat
voorstellen gegeven om de burgers te helpen. We merken na zes maanden op dat er te weinig gebeurd is.
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Iedereen is slachtoffer van de crisis. Is het zo moeilijk om ons op de hoogte te brengen en eventueel een
afvaardiging mee te laten luisteren?
Schepen L. Aerts antwoordt: Aan de ene kant voel ik me vereerd als dames me vragen stellen. Maar toch
ben ik zo vrij de opmerking te maken dat ik als voorzitter van het BCSD en bevoegd voor onderwijs niet
direct met deze problematiek te maken heb. Dit zijn vragen die voor de burgemeester zijn en voor de
schepen voor informatie. Ik ben ontgoocheld, mevrouw Slegers, dat u zo slecht de website van de gemeente
Brecht kan doorgronden. Als u dat behoorlijk had gedaan, dat vanaf de eerste lockdown een eerste hulplijn
werd opgesteld met 0800- nummer. Dit nummer wordt druk gesolliciteerd. Wanneer uw partij dat niet
terugvindt, dan is dat zeer vreemd. Een van de pagina’s die u ziet, is de vermelding van het 0800 nummer.
Er is ook een webpagina gemaakt en die is voorbehouden voor relevant coronanieuws. Op 9 november werd
die pagina reeds 19 068 keer bezocht door 17 103 unieke weergaven. Ongeveer 2 000 bezoekers hebben
die pagina al meer dan 1 keer bezocht. Voor de facebookpagina geldt hetzelfde. Dan zwijg ik nog over
verschillende andere acties. Zo hebben we binnen het VB toelating gegeven voor ondersteuning van de
welzijnsschakels. Het BCSD gaf goedkeuring voor de kost van geestelijke gezondheidszorg voor mensen
die het financieel moeilijk hebben. Er gebeurt veel op vlak van communicatie en mag het bestuur niets
verweten worden.
Raadslid J. Slegers stelt dat wat betreft de facebook en de bezoeken op de website, losstaat van wat er
gevraagd wordt. We vragen een duidelijkere bekendmaking van het nummer. De bezoekers die u opsomt
hebben misschien geen vraag. Niet iedereen is in het bezit van een computer. Ouderen zien dit op een
andere manier. We moeten ons bewust zijn dat niet iedereen alle dagen op internet of PC zit.
Burgemeester S. Deckers repliceert: Ik denk dat mijn collega het al heel duidelijk gemaakt heeft dat het
nummer bekend is. Ik maak zelf deel uit van het team dat het nummer bemant. Ik vind dit een kaakslag
omdat ik dit al heb toegelicht op de gemeenteraad. We hadden een hulplijn voor de nationale hulplijn actief
was. Ik kan u dat bezorgen. Die is zeer veel geraadpleegd. Meermaals per dag, ’s avonds en in het weekend
krijgen we vragen. Ik denk dat er een opmerking is gemaakt over slaapverwekkend, dat die ging over mijn
toelichting. Dat ging niet over uw toelichting. Zeggen dat er niets gebeurt, is een kaakslag voor iedereen die
er dag in dag uit mee bezig is. Is er soms te laat geschakeld, dat kan. Er is onvoorstelbaar veel werk verzet.
De burgemeester zit in de crisiscel, samen met D5 (communicatie), de noodplanningsambtenaar en de
algemeen directeur. Als er maatregelen genomen worden op het federaal, Vlaams of provinciaal niveau, dan
proberen we daar antwoorden op te bieden. We zoeken uit hoe we verenigingen kunnen ondersteunen, hoe
we iets voor hen kunnen betekenen. We proberen de noden in kaart te brengen. We hebben alle ouderen
gecontacteerd. Het is een kaakslag te beweren dat er weinig gebeurd is. We hebben eten gebracht bij
mensen die in quarantaine zaten. Ik vind dit echt een kaakslag. Ofwel is het uit onwetendheid.
Raadslid J. Slegers antwoordt dat zowel haar vraag als die van de Open Vld in een negatief daglicht wordt
gesteld. Dit is bedoeld om meer duidelijkheid te brengen.
Raadslid J. Slegers repliceert voor alle duidelijkheid….waarom heef onze partij dit voorstel ingediend?
3 punten. Ten eerste omdat wij via de website van onze gemeente geen directe duidelijke verwijzing vonden
naar een Corona hulplijn voor ondersteuning. Na zoeken vonden wij wel Brecht helpt maar dit lijkt ons meer
een pagina voor hulp in het algemeen welke niet direct is gerelateerd aan de Corona problematiek, met een
oproep voor vrijwilligers in het algemeen. Overigens vonden wij tussen de hulpvragen geen enkele
hulpvraag voor vrijwilligers van Brecht, wel voor de gemeente Malle, Zoersel, Wuustwezel, Brasschaat. Het
kan zijn dat alle hulpvragen in onze gemeente zijn ingevuld maar dat lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. Dus
mogelijk een aandachtspuntje….
Ten tweede hebben ook wij via verschillende malen door te klikken op de pagina Coronamaatregelen
overzicht update 29/10 helemaal onderaan, onder de andere vragen het nummer 0800-23310 ondekt 7/7
bereikbaar. Indien dit de Brechtse hulplijn is dienen wij dit toch meer in ‘the picture’ te brengen bij onze
inwoners. We moesten zoeken om dit nummer te ontdekken.Ten derde zijn wij ervan overtuigd dat iedereen
en elke dienst zijn best doet binnen deze crisis maar zien toch een sobere communicatie naar dit nummer.
Een Brechts hulpnummer mag voor ons in het groot kenbaar worden gemaakt bv. direct bij het openen van
onze website als men deze wil raadplegen. Nu verschijnen er wel foto’s via slides en maak een afspraak,
wat overigens ook goed is, de bieb en sinds gisteren een leuke foto van een man die bloemen legt, maar
geen duidelijke verwijzing naar een hulplijn. Ook via onze lichtkranten, gemeentelijke aanplakzuilen, en
misschien via stickers bij onze winkels en diensten, het is maar een idee. Volgens onze partij een absolute
must in deze crisis.Een laatste opmerking hierbij; zie dit voorstel absoluut niet als kritiek, maar een poging
tot een samenwerkingsverband en meer duidelijkheid voor onze inwoners, want wie vandaag niet
samenwerkt, die raakt verloren….Dus Sven, ik stel mij de vraag waar u leest dat wij niet tevreden zouden
zijn over het werk van onze vrijwilligers? U haalt ons voorstel compleet uit de context en verdraait het in een
negatief voorstel! Het siert u absoluut niet om als burgemeester op deze manier te repliceren in de media
over zo een belangrijk en voornaam onderwerp. Dit is burgemeester onwaardig! Wij denken dat duidelijke en
goede communicatie vandaag ontzettend belangrijk is en dat is niet de taak van de vrijwilligers maar wel van
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ons als gemeentebestuur! Het enige positieve aan uw repliek in HLN is dat u het nummer eindelijk duidelijk
in de krant heeft laten zetten…
Burgemeester S. Deckers zegt dat hij is aangesproken door mensen die geschrokken zijn van wat raadslid
J. Slegers in de pers heeft gezegd.
Raadslid J. Slegers zegt dat de burgemeester het onderwerp verdraait. Dat is niet netjes.
Raadslid I. Van Den Heuvel zegt dat dit geen kritiek is. We hebben het gevoel dat er te weinig gebeurd is. Ik
vind het belangrijk dat we op de hoogte blijven van wat er gebeurt. Dan kunnen we dit benadrukken aan de
burgers. De informatie ontbreekt ons. We worden niet op de hoogte gebracht van wat er speelt. Als er iets
beslist wordt, dan moet de gemeenteraad als eerste op de hoogte gebracht worden.
Burgemeester S. Deckers zegt dat de beslissingen voor iedereen tegelijkertijd ter beschikking gesteld
worden. Het 0800-nummer is ook voor u bereikbaar. De maatregelen op federaal niveau, moet ik, als
burgemeester, vernemen uit de pers. Ik moet dan 3 dagen wachten op het MB en nadien pas de FAQ. Ik
heb dit dat eerder al toegelicht.
Raadslid J. Slegers stelt dat als er een 0800-nummer is dat bestaat, dan willen we een amendement
toevoegen:
Brecht organiseert een duidelijke communicatie over een Brechtse Covid/steunpunt/hulplijn als
aanspreekpunt voor iedere inwoner van onze gemeente.
Burgemeester S. Deckers: Aangezien we echt goede communicatie doen en blijven doen, stel ik voor om
deze amendering niet goed te keuren.
Stemming amendement :
Met 9 stemmen voor (Leo Nicolaï, 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 (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)
Stemming:
Met 5 stemmen voor (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, Ilse De
Beuckelaer), 24 stemmen tegen (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van
Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris
Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus)
Besluit
Artikel 1
Het voorstel wordt verworpen.
31.

Voorstel: Live stream raden RVMW en GR Brecht - J. Slegers

Motivatie
Door raadslid Joziena Slegers werd een voorstel ingediend: Live stream raden RVMW en GR Brecht.
Wederom maken wij graag gebruik van deze gemeenteraad om opnieuw het voorstel te doen aan deze raad
voor een live stream Raad Voor Maatschappelijk Welzijn en gemeenteraad te organiseren voor onze burgers
te Brecht. Ieder lokaal bestuur kan op dit moment autonoom beslissen op welke wijze men wil vergaderen,
fysiek, hybride of digitaal. Het is een lokale afweging die moet worden gemaakt. Het lokaal bestuur heeft
hierin wel een voorbeeldfunctie. Onze partijen raden daarom aan, vooral in deze fase van de pandemie, om
de voorkeur te geven aan digitaal vergaderen en hierbij een uitzending via live streaming te voorzien voor
burgers en pers.
In onze vorige voorstellen voor live stream raadszittingen werd als antwoord door u verwezen naar de
renovatie/nieuwbouw van onze nieuwe gemeentehuis alsook de hoge kostprijs. Natuurlijk zijn dit geen
grondige redenen om zo een belangrijke vorm van openbaarheid van bestuur en participatie van de burger
te negeren.
In afwachting op uw actie omtrent dit verzoek/voorstel zijn er bij ons nog geen concrete aanwijzingen
gecommuniceerd die ertoe leiden dat dit ondertussen in opstart is. We zijn verontwaardigd dat partijen uit de
oppositie al van het begin van deze legislatuur moeten aandringen op deze belangrijke, bijna gangbare,
vorm van communicatie naar onze inwoners toe. Zeer veel van onze omringende gemeenten hebben
namelijk ondertussen de mogelijkheid voor een live stream raadsvergaderingen al toegepast en vergroten
hiermee ook de betrokkenheid van hun inwoners.
Het is meegaan met de tijd en actie ondernemen, en ook zeker in deze tijden van corona een zeer belangrijk
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instrument om onze inwoners goed te informeren. De fysieke/hybride gemeenteraden worden maar zeer
matig bijgewoond door publiek en we zijn ervan overtuigd dat weinig inwoners weten hoe het eraan toe gaat
op de gemeenteraden.
Nu de gemeenteraad enkel hybride/digitaal doorgaat, vanwege coronamaatregelen, is het belang van
livestream nog groter zodat burgers de gemeenteraad op een veilige manier, zonder verplaatsing thuis
kunnen volgen.
Wij dienen dit voorstel op voorhand (op vrijdag 6 november) reeds digitaal bij u in te dienen. Wellicht heeft u
dus nog de mogelijkheid om live stream alsnog te organiseren ook voor deze raad, de raad van 12
november 2020. Hopelijk onderneemt u de actie om dit te verwezenlijken.
Ons voorstel:
Het gemeentebestuur voorziet voor alle toekomstige Raden Voor Maatschappelijk Welzijn en de
gemeenteraden een digitale live stream uitzending zodat alle inwoners de mogelijkheid hebben om deze
raden thuis te kunnen volgen. Dit zal duidelijk kenbaar worden gemaakt d.m.v. communicatie via onze
website en andere mediakanalen.
Raadslid J. Slegers zegt dat dit voorstel wordt ingediend door OpenVld, Opbrecht Brecht en Groen
Schepen C. Beyers geeft hierbij toelichting.
Zoals jullie wellicht gezien hebben, werd er gecommuniceerd op de gemeentelijke website dat
geïnteresseerden een link konden verkrijgen via het secretariaat. Deze werden zoals Sven daarstraks
aanhaalde reeds vorige week woensdag verspreid.
We zitten omtrent dit thema ook niet stil, maar zoals gezegd in de vorige raad is de kostprijs die het systeem
op de dag van vandaag kost, niet te verantwoorden. We hebben ook navraag gedaan bij andere gemeenten,
voorlopig ontvingen we volgende cijfers:
 Hoogstraten: schommelt tussen 10 à 30 mensen (afhankelijk van het uur) met hier en daar een
uitschieter van 50 bij een groot of belangrijk project.
 Zoersel: Schommelt rond de 30 met een piek voor een groot project.
Opvallende opmerking hierbij ook mee te geven is dat er vaak personeelsleden inloggen om te kijken hoe de
raad over een bepaald punt beslist.
De gemeente Kalmthout liet ons weten dat zij ook een offerte hebben opgevraagd voor een live stream
systeem, zij ontvingen een offerte van 72 000 euro, snel gerekend als we onze microfoons en dergelijke eraf
trekken en we een gelijk aantal gebruikers zouden nemen, komt dit neer op een kostprijs van 53 000 euro
excl. bepaalde streamings- en abonnementskosten.
Maar we zijn ermee bezig, we zijn naar een oplossing aan het zoeken die budgettair wel te verantwoorden
valt. Zo is onze ICT dienst bezig met het uitzoeken van een nieuw softwaresysteem, genaamd OBS, waarbij
je een digitale meeting rechtstreeks kan streamen naar Youtube. Echter was het niet haalbaar om dit klaar te
krijgen voor de raad van november, daar de ICT dienst bezig was met de digitale stemming van de
gemeenteraad. We hopen dat dit één van de volgende raden zal lukken.
Zoals je kan horen, zijn we hier als bestuur mee bezig, maar vinden het belangrijk dat dit op een budgettair
verantwoorde manier kan gebeuren zodat we deze kostprijs kunnen verantwoorden aan de burger.
Voorlopig kunnen we uw voorstel dus niet goedkeuren om dit vanaf heden verplicht elke raad uit te voeren.
Maar zoals u hoort, zijn we het wel verder aan het onderzoeken.
Raadslid L. Anthonissen vraagt of er zicht is op de timing.
Schepen C. Beyers antwoordt dat OBS een pakket is van Microsoft. ICT dienst bekijkt dit. Vanaf januari
heeft de dienst ondersteuning.
Raadslid L. Torfs begrijpt niet dat het allemaal zo laat dag moet gebeuren. We zijn al langer vragende partij.
Waarom moet men als burger een mailtje sturen om te mogen volgen. In andere gemeenten gebeurt het via
Youtube. Maak het toch zo eenvoudig mogelijk.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat onze IT dienst de Youtube oplossing niet veilig vindt. Dit wordt
afgeraden. Daarom wordt een andere oefening gedaan. Onze specialisten oordelen dat dat geen veilige
manier is.
Raadslid L. Torfs doet de suggestie om contact te nemen met de gemeente Schoten.
Raadslid J. Slegers zegt dat men ook kan informeren bij Rijkevorsel.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat het systeem van Schoten door onze IT-dienst niet als veilig wordt
beschouwd. We volgen het oordeel van onze specialist ter zake.
Raadslid P. Van Assche vraagt: Hoorde ik u nu zeggen ‘we zijn al langer vragende partij’? Wij zijn als
Vlaams belang fractie al veel langer vragende partij. Toen we dat vroegen hebben we de steun nooit
gekregen. Naar inhoud toe zijn we uw voorstel genegen.
Raadslid L. Anthonissen antwoordt dat tijden veranderen.

Stemming:
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), 21 stemmen tegen (Leo
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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)
Besluit
Artikel 1
Het voorstel live stream raden RVMW en GR Brecht wordt verworpen.
32.

Voorstel: Oversteekplaats Bethovenstraat 7 Wuustwezelsteenweg N133 - J. Slegers

Motivatie
Door raadslid Joziena Slegers werd een voorstel ingediend: Oversteekplaats Bethovenstraat 7
Wuustwezelsteenweg N133.
Mobiliteit is iets wat nooit genoeg geoptimaliseerd kan worden en waarin veiligheid altijd de grootste prioriteit
moet hebben.
Het is daarom dat dit voorstel op deze gemeenteraad door onze partij wordt voorgedragen.
Het betreft een, al dan niet, 'oversteekplaats' die gelegen is aan de Bethovenstraat/Wuustwezelsteenweg de
gewestweg N133. Op dit moment zijn er namelijk enkel 2 pijlen getekend op de weg en staat er geen enkele
signalisatie voor een oversteekplaats.
Het is gelegen vlak na de rotonde Wuustwezelsteenweg/station. Vele fietsers maken gebruik van deze straat
en steken hier vaak ergens lukraak over omdat er verder geen duidelijke signalisatie staat. Bovendien zorgt
een bocht, direct na het verlaten van de rotonde, voor verkorte reactietijd indien overstekende
weggebruikers daar aanwezig zijn. Het is absoluut niet overzichtelijk.
Met het oog op de laatste ontwikkelingen op het vlak van parkeerbeleid van het station Noorderkempen, en
wellicht een toename van het aantal fietsend verkeer in deze omgeving, dient dit te worden bekeken.
Recreatief fietsverkeer, woon-werkverkeer, evenals schoolgaand verkeer passeert hier dagelijks. Oprecht
Brecht is dan ook van mening dat we vooruitstrevend moeten denken en deze omgeving opnieuw moeten
toetsen aan de optimale veiligheid voor alle weggebruikers. De naastgelegen straat Hoekstraat is evenwel
een straat met vele jonge gezinnen en ook hun kinderen dienen hier de gevaarlijke oversteek te maken.
Voor Oprecht Brecht op dit moment een zeer onveilige situatie.
Vandaar dat wij het voorstel doen om:
1. In overleg met AWV te bekijken of een fietsersoversteekplaats kan worden aangebracht met duidelijke
signalisatie ter hoogte van de oversteek Bethovenstraat in beide richtingen.
2. De rotonde aan de Wuustwezelsteenweg opnieuw te bekijken en af te toetsen op meer mogelijkheden van
veiligheid voor het fietsverkeer. Een duidelijke signalisatie aan te brengen met verbod voor fietsers richting
de afslag/oprit Ring komende vanaf de rotonde. Meermaals gebeurd het dat fietsers over de Ring rijden en
zich niet bewust zijn van hun gevaarlijke situatie.
Natuurlijk begrijpen wij dat er reglementaire regels bestaan voor de uitvoering van oversteekplaatsen e.d.
Het is dan ook de bedoeling om binnen dit kader samen met AWV de mogelijkheden te bespreken en uit te
voeren.
Door schepen E. Peeters wordt een toelichting gegeven :
Eerst over uw voorstel rond de fietsoversteekplaats op de Bethovenstraat. Ik denk dat hier een zeer terechte
vraag betreft om veilige fietsverbindingen richting het station te voorzien. Zo hebben we als gemeente
bijvoorbeeld – reeds voor de heraanleg van de Ringlaan – de fietsoversteek daar beveiligd met lichtjes.
Jammer genoeg gaat het hier over een oversteek op een gewestweg, waar we zelf niets over kunnen
beslissen. We hebben al andere vragen gesteld aan AWV over fietsoversteken op gewestwegen.
Bijvoorbeeld voor een oversteekplaats op het Heiken, ter hoogte van de Leemstraat en van de
Broeckhovenstraat, hebben we recent de vraag gesteld aan AWV om een fietsoversteek in te richten. We
hebben daar het antwoord gekregen dat AWV geen fietsoversteken wilt maken waar er geen middenberm of
middeneiland is. AWV vereist immers dat fietsers moeten kunnen wachten of uitwijken vooraleer de andere
rijstrook over te steken. Dit geldt voor hen zeker op gewestwegen met een snelheidsregime van 70 km/u.
We hebben bijvoorbeeld het dossier van het Heiken al op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid
gebracht, maar een fietsoversteekplaats zonder middeneiland werd niet toegestaan.
Ik vrees dat we in dit geval dus hetzelfde antwoord gaan krijgen van AWV… En als ik het wegsegment
bekijk, is daar op het eerste zicht weinig ruimte voor een middeneiland.
Maar het is wel minstens de vraag waard.
Nu, op iets langere termijn voorzien we de fietstunnel onder de Bethovenstraat, langs de E19, waardoor er
zo een volledig conflictvrije en veilige verbinding naar het station zal zijn.
Wat uw tweede vraag over de rotonde betreft, begrijp ik dat uw vraag concreet gaat over het onmogelijk
maken voor fietsers om op de Ring richting ovonde te draaien. Nu u zou daar wel degelijk een verbodsbord
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moeten zien staan, met name verbodsborden voor voetgangers, ruiters, rijwielen en bromfietsen.
Dit verbodsbord staat weliswaar niet vlak tegen het fietspad.
Ik wil ook de vraag stellen aan AWV of zij dit bord kunnen opschuiven.
Qua infrastructurele ingrepen zie ik weinig mogelijkheden, zo komt het fietspad nu al heel duidelijk niet uit op
een ander fietspad of zelfs andere weg.
Ik kan eventueel nog wel vragen aan AWV of ze een bord op het fietspad kunnen zetten.
Wederom zonder garantie uiteraard, omdat het 100% beslissingsbevoegdheid van het Vlaams Gewest
betreft.
Daarom zou ik graag voor beide punten uit het voorstel een amendement aanreiken. Momenteel is het
voorstel volgens mij immers te voluntaristisch en gaat dit voorbij aan de gemeentelijke bevoegdheid, hier niet
aanwezig.
Daarom het volgende:
1. De gemeente stelt de vraag aan AWV of – in afwachting van de fietstunnel – de oversteekplaats op
de Bethovenstraat, tussen de Hoekstraat en de Mieksebaan, kan beveiligd worden.
2. De gemeente stelt de vraag aan AWV of het verbod voor onder andere fietsers om De Ring (richting
ovonde) op te rijden, duidelijker gesignaleerd kan worden.
Stemming amendement :
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het geamendeerd voorstel wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd:
1. De gemeente stelt de vraag aan AWV of – in afwachting van de fietstunnel – de oversteekplaats op
de Bethovenstraat, tussen de Hoekstraat en de Mieksebaan, kan beveiligd worden.
2. De gemeente stelt de vraag aan AWV of het verbod voor onder andere fietsers om De Ring (richting
ovonde) op te rijden, duidelijker gesignaleerd kan worden.
33.

Vraag: Verdeling subsidies Vlaamse overheid sport, cultuur, jeugd - I. Van Den Heuvel

Motivatie
Door raadslid Ilse Van Den Heuvel werd een vraag ingediend: Verdeling subsidies Vlaamse overheid sport,
cultuur, jeugd.
Is er al een verdeling gemaakt van de subsidies die de Vlaamse overheid aan Brecht uitkeerde voor steun
aan verenigingen van jeugd, cultuur en sport?
OpenVld vindt het belangrijk dat deze gelden op korte termijn goed verdeeld worden.
Op welke basis wordt de verdeling toegekend?
Worden er naast de voornoemde sectoren ook subsidies voorzien voor bijvoorbeeld ouderenverenigingen
zoals Okra?
Schepen F. Van Looveren geeft een gepaste toelichting.
272 261,10 euro, zoveel aan middelen heeft de gemeente Brecht ter beschikking gekregen om zijn Brechtse
jeugd, cultuur en sportvereniging te ondersteunen tijdens deze crisis. Dit is een enorme som aan middelen
die wij weloverwogen wensen uit te keren. De grootste fout die we zouden kunnen maken is om deze
middelen te snel en hierdoor onvoldoende doordacht uit te keren.
We hebben niet stilgezeten. Onze administratie heeft allereerst een enorm overzicht gemaakt aan diverse
mogelijkheden die er zijn om deze middelen uit te keren aan de verenigingen. Hiermee zijn we naar onze
adviesraden gegaan. Onze jeugdraad, cultuurraad en sportraad hebben ons voor dit overzicht van
voorstellen van advies voorzien. Met welke voorstellen slagen we de bal mis, moet er ergens meer de
klemtoon op komen of zijn er nog nieuwe voorstellen?
Met deze adviezen zijn college en administratie momenteel dus aan de slag om tot een reglement te komen.
Mevr. Van Den Heuvel, het is voor mij moeilijk om hier vandaag de voorstellen/ideeën die we verder aan het
onderzoeken zijn, nu al op tafel te leggen, want van zodra ik ze uitspreek gaan ze misschien aangenomen
worden als vaste gegevens. Ik wil immers niet voor mijn beurt spreken, want het reglement waar momenteel
wordt aan gewerkt, zal pas een vast gegeven zijn op de moment dat u dit volgende maand samen met ons
goedkeurt. Ideeën hier uitspreken zou tot een vals perspectief voor de verenigingen kunnen leiden, en dat is
echt het allerlaatste wat ik wil.
Ik kan u wel meegeven dat onze blik op het bieden van financiële ondersteuning verder gaat dan enkel de
jeugd, cultuur en sportverenigingen en dat we klemtonen wensen te voorzien voor verenigingen die het nog
moeilijker hebben dan anderen.
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Wij gaan er voor zorgen dat ons voorstel van reglement op de agenda van de gemeenteraad van december
staat en dat onze financiële dienst alvast voorbereidingen treft om bij goedkeuring van het reglement tot een
spoedige uitbetaling over te gaan.

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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