Zitting van de Gemeenteraad donderdag 10 december 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, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs,
Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie
Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur
Verontschuldigd:
Annemie Van Dyck, Gemeenteraadslid

OPENBAAR
verslag - dagorde
1.

Verslag voorgaande zitting d.d. 12 november 2020

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 januari 2019 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad.
Historiek
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 12 november 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.
De geluidsopname van deze gemeenteraad kan niet ter beschikking gesteld worden daar de kwaliteit niet
optimaal is. Mogelijks is de oorzaak het gebruik van het hybride systeem.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 0.00 minuten tot 3.36
minuten.
Stemming:
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 8 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche,
Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 12 november 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
Artikel 2
De geluidsopname van de gemeenteraad d.d. 12 november 2020 wordt niet gebruikt wegens slechte
kwaliteit.

ruimte - infrastructuur
2.

Addendum bij overeenkomst - Inlijving in de kleine wegenis - stationsomgeving

Juridisch kader
Wet d.d. 25 juli 1891 houdende de herziening der wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen;
Overeenkomst 10 mei 2010 - overeenkomst onderhoud van de publieke stationsonderdoorgang en de
toegangsconstructies voor voetgangers en fietsers gelegen op de hogesnelheidslijn 4 Brussel - Amsterdam
baanvak Antwerpen (Havanastraat) - Nederlandse grens, ter hoogte van de stopplaats Noorderkempen
(Brecht)
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Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.09.2017 over de overeenkomst voor de inlijving in de kleine wegenis
stationsomgeving
Overeenkomst 3 oktober 2017 - inlijving in de kleine wegenis
Motivatie
Omwille van de invoering van de betaalparking werd de overeenkomst d.d. 3 oktober 2017 met betrekking
tot de inlijving van het betrokken spoorwegdomein aangevuld met een addendum.
Eveneens wordt een overeenkomst ter goedkeuring gelegd voor het onderhoud van de parking. De
gemeente Brecht zal instaan voor het sneeuwvrij maken van de circulatiezones en de toegangen van de
betalende autoparking, evenals voor het groenonderhoud van de plantsoenen in de zone tussen de
autoparking en het fietspad en de plantsoenen op de parking zelf.
In ruil voor deze prestaties zal de betalende autoparking voor manifestaties, tijdens het weekend en ’s
avonds ter beschikking gesteld worden van de gemeente Brecht.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 3.37 minuten tot 19.28
minuten.
Stemming:
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 1 stem tegen (Luc Torfs), 7 onthoudingen (Christel Van
Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van
Den Heuvel, Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het addendum bij de overeenkomst d.d. 3 oktober 2017 over de inlijving in
de kleine wegenis van het autobusstation, de parkings, de toegangswegen, de vrije busbaan, de
(brom)fietsenstallingen, de voetpaden en de groene zones ter hoogte van het station Noorderkempen.
Artikel 2
Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst betreffende de betalende autoparking, de groenzone
tussen de autoparking en het fietspad en groen op de parking aan het station Noorderkempen te Brecht.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing en de overeenkomst wordt overgemaakt aan NMBS, directie Stations, Koningin
Astridplein 27 te 2018 Antwerpen.

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling
3.

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

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.
Actieplan: AP000006 - Brecht focust op een hedendaags patrimonium.
Actie: A000030 - Rioleringsproject Kloosterstraat
Beleidsveld: BV0200 - Hidrorio: Grondverwervingen fietspad Kloosterstraat.
ARK: 2200000
Omschrijving: Grondverwervingen fietspad Kloosterstraat.
Juridisch kader
Het afbakeningsplan nr. 2 ‘fietspad Kloosterstraat’ – klassement 20200115_BREZ004.01-AFB01pc,
opgemaakt door IGEAN dienstverlening, Doornaardstraat 60 in 2160 Wommelgem, op 15 januari 2020.
De individuele eenzijdige verkoopbeloften.
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur.
Historiek
Het raadsbesluit van d.d. 12.06.2008 waarbij een overeenkomst werd afgesloten tussen de gemeente Brecht
en de gemeente Wuustwezel tot opmaak van het dossier ‘Aanleg fietspad langsheen de Sint-Lenaartseweg
(Wuustwezel) en Kloosterstraat (Brecht).
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 2011 waarbij IGEAN,
Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem werd aangeduid als studiebureau tot opmaak van het dossier
‘Aanleg fietspad langsheen de Sint-Lenaarsteweg (Wuustwezel) en Kloosterstraat (Brecht)’
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Het besluit van de gemeenteraad van 8 maart 2018 waarbij IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
de opdracht kreeg een rooilijn- en innemingsplan voor de realisatie van het fietspad in de Kloosterstraat op
te maken.
Gemeenteraad d.d. 8 oktober 2020 - definitieve vaststelling rooilijn-en onteigeningsplan Kloosterstraat
Motivatie
Feiten en context:
Het afbakeningsplan ‘fietspad Kloosterstraat’ omvat 81 loten.
Deze volgende ontwerpakten worden ter goedkeuring voorgelegd.
In de ontwerpakten voor de innemingen nummer 7 en 22 werden rechtzettingen doorgevoerd.
De ontwerpakte voor de inneming nummer 13 en 54 worden toegevoegd.
EIGENAAR(S)
OPP
NR.
naam
straat
nr. postcode gemeente ha a ca
7 Joseph Gagemans
Brughmans Christianne
13 Herman Verbreuken
Els Francken
22 Glenn VAN RIEL
54 Herman Verbreuken
Els Francken

Kloosterheide
Kloosterheide
Kalmthoutsesteenweg
Kalmthoutsesteenweg
Kloosterstraat
Kalmthoutsesteenweg
Kalmthoutsesteenweg

4
4
247
247
13
247
247

2960
2960
2990
2990
2960
2990
2990

Brecht
Brecht
Wuustwezel
Wuustwezel
Brecht
Wuustwezel
Wuustwezel

0 2 97
0 8 71
0 2 46
0 3 30

Argumentatie:
In het kader van de verwervingsprocedure moet de gemeenteraad de ontwerpakten tot grondoverdracht
tussen de verschillende eigenaars enerzijds, en de gemeente Brecht anderzijds, goedkeuren.
In het meerjarenplan 2020-2025 werd onder beleidsdoelstelling 2 (Brecht engageert zich om de leefbaarheid
van onze gemeente te verbeteren) onder actieplan 6 (Brecht focust op een hedendaags patrimonium) onder
actie 30 (rioleringsproject Kloosterstraat) onder het beleidsveld 0200 (Hidrorio - grondverwervingen fietspad
Kloosterstraat) (ARK 2200000) het nodige krediet voorzien om de gronden te verwerven en de opstanden te
vergoeden.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 19.29 minuten tot 21.09
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de ontwerpakten goed, opgemaakt in het kader van de uitvoering van het
afbakeningsplan ‘fietspad Kloosterstraat’ tussen de eigenaars enerzijds, en de gemeente anderzijds.
Artikel 2
De gronden worden verworven tegen de prijs zoals vermeld in de ondertekende eenzijdige verkoopbeloften.
De betaling hiervan zal gebeuren met het investeringskrediet onder beleidsdoelstelling 2 (Brecht engageert
zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren) onder actieplan 6 (Brecht focust op een
hedendaags patrimonium) onder actie 30 (rioleringsproject Kloosterstraat) onder het beleidsveld 0200
(Hidrorio - grondverwervingen fietspad Kloosterstraat) (ARK 2200000) van het meerjarenplan 2020 – 2025.
Artikel 3
De respectievelijke akten zullen op kosten van de gemeente (de koper) worden verleden voor de
burgemeester.
Artikel 4
De algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad worden gemachtigd de akte en al de stukken
in verband hiermee namens en voor rekening van de gemeente Brecht te ondertekenen.
Artikel 5
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur en de financiële dienst.
4.

OMV2020/397 - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 250 - geïntegreerde procedure Schotensteenweg ZN - Besluit tot gedeeltelijke afschaffing

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.
Actieplan: AP000007 - Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften,
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met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente.
Actie: A000043 - Dagelijkse werking omgeving.
Juridisch kader
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 besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning dd 27 november 2015.
Het Decreet houdende de gemeentewegen d.d. 03/05/2019, datum inwerkingtreding 01/09/2019
Atlas der buurtwegen voor de gemeente Brecht, d.d. 10 april 1841
Historiek
- OMV2020/397: De heer Jan Van Den Ouweland en mevrouw Stéphanie Albers wonende te Edith
Cavelllaan 24 te 2960 Brecht hebben per beveiligde zending van 9 oktober 2020 een aanvraag van een
omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Schotensteenweg
ZN (lot 94), kadastraal bekend: (afd. 1) sectie M 80 P3 (deel) (gereserveerd nr. 80/Y/3).
Het betreft een aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van een buurtweg, het ontbossen en kappen van
hoogstambomen, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, het plaatsen van een bijgebouw en de
aanleg van verhardingen.
De aanvraag zal worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.
De gewone procedure wordt gevolgd, dit houdt in dat er een openbaar onderzoek georganiseerd wordt.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 20/10/2020.
Geïntegreerde procedure
Aangezien er een conflict bestaat tussen het tracé van buurtweg nr. 250 en het voorgenomen bouwproject,
kan er geen wettige omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd, zolang
de betreffende buurtweg niet eerst formeel verlegd of afgeschaft is. Cfr. art. 12 §2 van het
Gemeentewegendecreet (GWD) kan de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg
(i.c. voormalige buurtweg) 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.
cfr. artikel 20 van het GWD bevat het besluit tot opheffing van een gemeenteweg een grafisch plan waarop
minstens de volgende elementen zijn aangeduid:
1° de op te heffen rooilijn, het op te heffen rooilijnplan of het desbetreffende deel daarvan;
2° de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de oppervlakte van de aanpalende kadastrale
percelen en onroerende goederen;
3° de naam van de eigenaars van de aanpalende kadastrale percelen en onroerende goederen volgens
kadastrale gegevens of andere gegevens die voor het gemeentebestuur beschikbaar zijn.
Bij de omgevingsvergunningsaanvraag met gemeentelijk kenmerk OMV2020/397 werd een grafisch plan
"inplantingsplan bestaande situatie" (BA_0_I_B_0.pdf) met aanduiding (geel) van het op te heffen tracé van
buurtweg nr. 250 op het perceel van de omgevingsvergunningsaanvraag, Schotensteenweg ZN, kadastraal
bekend: (afd. 1) sectie M 80 P3 deel (gereserveerd nr. 80/Y/3) gevoegd. Het plan is voorzien van een noordpijl
en schaalaanduiding (1:200). De kadastrale gegevens en eigenaars van de aanpalende percelen worden op het
plan weergegeven.

Het grafisch plan voldoet aan de bij en krachtens het GWD gestelde eisen op vlak van de vorm en inhoud.
De beoogde opheffing heeft geen betrekking heeft op een gemeenteweg die in een plan van aanleg of
ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd is, of een gemeentelijk rooilijnplan dat in een plan van aanleg of ruimtelijk
uitvoeringsplan is opgenomen. De in de omgevingsvergunningsaanvraag geïntegreerde procedure voor
(gedeeltelijke) opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) kan worden gevolgd.
Beschrijving
Buurtweg nr. 250 situeert zich in Brecht, en verbindt volgens de Atlas der Buurtwegen de Mieksebaan
(Chemin n° 2) met de Tilburgbaan (Chemin n° 4). Hierbij kruist de buurtweg -van west naar oost- De
Eekhoorn, de E19, de Van De Reydtlaan, de Schotensteenweg, camping De Groene Linden en buurtwegen
103 en 102. De buurtweg heeft volgens de Atlas een breedte van 3 meter over het hele tracé, dat een lengte
heeft van ca. 2 km. In de bestaande situatie is de buurtweg niet meer zichtbaar. De buurtweg bevindt zich
grotendeels in de gewestplanbestemming agrarisch gebied. Ter hoogte van het perceel van aanvraag is de
gewestplanbestemming woonparkgebied. De buurtweg heeft volgens het grafische plan op het perceel van
aanvraag een breedte van 3 meter over een afstand van gemiddeld ca. 37,75 meter. De oppervlakte bedraagt
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ca. 113m². Het perceel van aanvraag is onbebouwd en bebost. Op het tracé van de buurtweg bevinden zich
volgens het inplantingsplan enkele hoogstambomen.

Openbaar onderzoek
Cfr. artikel 17 van het omgevingsvergunningendecreet is de gewone vergunningsprocedure van toepassing
voor projecten waarvoor met toepassing van artikel 31 een beslissing van de gemeenteraad vereist is over
de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg. Als
de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg wordt opgenomen in een
omgevingsvergunning, dan spelen enkel de procedureregels van het Omgevingsvergunningendecreet. Dit
betekent dat niet de regels van het openbaar onderzoek over rooilijnplannen (artikel 17
Gemeentewegendecreet) gevolgd worden, maar de regels over het openbaar onderzoek inzake
omgevingsvergunningsaanvragen (artikel 16 e.v. besluit betreffende de omgevingsvergunning)
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 23/10/2020 tot en met 23/11/2020.
Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
Externe adviezen
Als, met toepassing van artikel 12, §2,van het gemeentewegendecreet, de aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van een gemeenteweg wordt opgenomen in een omgevingsvergunning, spelen de
procedureregels van het omgevingsvergunningendecreet (in afwijking van artikel 11 van het
gemeentewegendecreet). Dit houdt in dat advies gevraagd moet worden aan de adviesinstanties, bepaald in
artikel 35 van het Omgevingsvergunningenbesluit. Dit betekent dat, als de beoogde aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg betrekking heeft op een rooilijnplan, er geen advies
gevraagd moet worden aan het Departement MOW en de deputatie, en er geen afzonderlijke mededelingen
verstuurd bezorgd moeten worden aan de wegbeheerder en vervoersmaatschappij. Op het moment van
afsluiten van de agenda voor de Gemeenteraad werden het advies van Agentschap voor natuur en Bos
(voorwaardelijk gunstig) en van het Agentschap voor Wegen en Verkeer ontvangen (gunstig onder volgende
voorwaarden: De toegang dient geclusterd te worden met de toegang van het aanpalende perceel en mag in
totaliteit max. 7m bedragen (3,5 m per perceel)).
Advies
De buurtweg in° 250 is niet meer zichtbaar en deels overbouwd (bv. Mieksebaan 31, dienstgebouw domein
De Eekhoorn, Van De Reydtlaan 48, 43A, 45, Schotensteenweg 57B) en bijgevolg in onbruik geraakt. Zo
ook op het perceel van de omgevingsvergunningsaanvraag. Het niet-gebruik van de buurtweg kan worden
vastgesteld door afwezigheid van de weg op foto's bij de aanvraag en luchtfoto's. Dit wordt bevestigd in de
berekening van d meerwaarde door dhr. Jan Koyen, landmeter-expert. De meerwaarde wordt geacht nihil te
zijn.
Het perceel van aanvraag wordt ontsloten door de voldoende uitgeruste gewestweg N115,
Schotensteenweg. Het perceel bevindt zich in tweede orde, ten gevolge van de niet-vervallen
verkavelingsvergunning met gemeentelijk kenmerk V1963/10(01) die van toepassing is (lot 94).
De verkeersveiligheid en de ontsluiting van het perceel van aanvraag en aangrenzende percelen wordt door
de opheffing van buurtweg n° 250 op het perceel niet in het gedrang gebracht. De aangevraagde wijziging
van het gemeentelijk wegennet (gedeeltelijke afschaffing buurtweg) schaadt het algemeen belang niet. Er
werden geen bezwaarschriften ingediend m.b.t. de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg. Voor een
aanpalend lot (89) werd ook een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend (OMV2020/345) waarvoor het
openbaar onderzoek n.a.v. de geïntegreerde procedure van de buurtweg 250 op het perceel eindigt op
18/12/2020).
Vanuit de dienst omgeving wordt positief advies gegeven voor de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg
nr. 250 op het perceel van aanvraag van de omgevingsvergunning, Schotensteenweg ZN, kadastraal
bekend: (afd. 1) sectie M 80 P3 deel (gereserveerd nr. 80/Y/3).
Motivatie
Cfr. artikel 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning roept het college van burgemeester en
schepenen, als de omgevingsvergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een
gemeenteweg omvat, de gemeenteraad samen, om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van deze 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.
Aangezien de buurtweg niet meer zichtbaar is op het terrein, en er voor het perceel van aanvraag geen
gemeentelijk rooilijnplan bestaat, dient de gemeenteraad enkel te beslissen over de vraag tot wijziging of
opheffing van de gemeenteweg, i.c. buurtweg 250 in het kader van de vergunningsaanvraag. In de
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beslissing kan de gemeenteraad voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid, het
college van burgemeester en schepenen, in de eventuele vergunning opneemt.
Cfr. artikel 32.§ 6 van het GWD kan een vergunning voor aanvragen met aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van een gemeenteweg pas verleend worden, na goedkeuring over de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg door de gemeenteraad. Tegen de beslissing van de
gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan een
georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Het beroep dient gepaard te
gaan met een beroep tegen de vergunningsbeslissing (bij de overheid, bevoegd voor beroepen tegen een
vergunningsaanvraag).
De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 250 wordt ter besluit voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 21.10 minuten tot 22.45
minuten.
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, 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 besluit tot de opheffing van buurtweg nr. 250 te Schotensteenweg ZN 2960 Brecht,
kadastraal bekend: (afd. 1) sectie M 80 P3 deel (gereserveerd nr. 80/Y/3), volgens het grafische plan bij de
omgevingsvergunningsaanvraag met gemeentelijk kenmerk OMV2020/397, met aanvragers de heer Jan
Van Den Ouweland en mevrouw Stéphanie Albers wonende te Edith Cavelllaan 24 te 2960 Brecht voor de
gedeeltelijke afschaffing van een buurtweg, het ontbossen en kappen van hoogstambomen, het bouwen van
een vrijstaande eengezinswoning, het plaatsen van een bijgebouw en de aanleg van verhardingen.
Artikel 2
De gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 250 wordt opgenomen in het gemeentelijk wegenregister.
Artikel 3
Het besluit van de gemeenteraad wordt toegevoegd aan het omgevingsvergunningendossier met
gemeentelijk kenmerk OMV2020/397.
Artikel 4
Tegen de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een
gemeenteweg kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Het
beroep dient gepaard te gaan met een beroep tegen de vergunningsbeslissing (bij de overheid, bevoegd
voor beroepen tegen een vergunningsaanvraag)

organisatie en personeel
5.

Kempens Landschap - aankoop gronden ter streke van Noenheuvel - Sectie K, nr. 170H2,
176T, 177G, 177H, 176R2 en 175C2

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren
Actieplan: AP000009 - Dagelijkse werking leefbaar
Actie: A000047 - Dagelijkse werking leefbaar
Beleidsveld: BV0340
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage Kempens Landschap (aankoop gronden)
Juridisch kader
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 april 1998 over de toetreding tot vzw Stichting Kempens Landschap
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9.11.2006 over de gezamenlijke financiering van het landschapsbeheerplan
Brechtse Heide
Ministerieel besluit d.d. 20 oktober 2009 over Landschapsbeheerplan De Brechtse Heide
Historiek
Sinds de eerste aankoop in 2006 in de Brechtse Heide heeft VZW Kempens Landschap reeds een zestigtal
percelen in eigendom.
Kempens Landschap VZW, Peredreef 5 te 2580 Putte vraagt in haar schrijven d.d. 27 oktober 2020
goedkeuring van de gemeente Brecht om over te gaan tot de aankoop van 6 bospercelen, aangeduid als
landschappelijk waardevol agrarisch gebied op het gewestplan en kadastraal gekend onder Brecht, sectie K,
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nrs. 170H2, 176T, 177G, 177H, 176R2 en 175C2 (kaart in bijlage). De eigendommen zijn gelegen naast
andere percelen in eigendom van Kempisch Landschap.
Motivatie
Deze aankoop zou een verderzetting betekenen van het eerder genomen engagement tot landschappelijke
opkuis van de Noenheuvel en zou bijdragen aan een verdere vrijwaring van de Brechtse Heide in het kader
van het landschapspark de Voorkempen.
De gemeente Brecht engageert zich om tussen te komen voor 20% bij de totale aankoopkost en het beheer
en de inrichting van het verworven terrein waar te nemen. De vermoedelijke grootteorde van het
gemeentelijk aandeel bij de aankoop van de zes percelen is 2 000 euro.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 22.46 minuten tot 24.04
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van de volgende zes bospercelen door de VZW Kempens
Landschap VZW: Brecht, sectie K, nrs. 170H2, 176T, 177G, 177H, 176R2 en 175C2.
Artikel 2
Het gemeentebestuur van Brecht komt voor 20 % tussen in de aankoop van de zes gronden, namelijk voor
een bedrag in de vermoedelijke grootteorde van 2 000 euro.
Het gemeentelijk aandeel in de kosten van de aankoop en de registratie zijn hierin opgenomen.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de VZW Kempens Landschap, Peredreef 5 te 2580
Putte en aan de financieel directeur.
6.

Goedkeuring uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 en bijhorende aanpassingen RPR

Beleids- en beheerscyclus
Het sectoraal akkoord 2020 is van toepassing op de VIA- en niet VIA-diensten. Voor personeelsleden in de
VIA-diensten worden vanuit de hogere overheid financiële middelen voorzien voor de uitvoering van de
maatregelen. Voor de niet VIA-diensten dient het lokaal bestuur zelf te voorzien in de financiële
middelen. De exacte ramingen van de bedragen voor het VIA-personeel werden onlangs meegedeeld. Op
basis hiervan kan de exacte budgettaire impact opgemaakt worden. Een financiële aanpassing aan het
meerjarenplan dient te gebeuren.
Juridisch kader
Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Via Omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 28 mei 2020 geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het sectoraal
akkoord voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en
principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020.
Historiek
Met de omzendbrief KB/ABB 2020/2 geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het sectoraal akkoord voor
de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en principieel werd
goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020.
Het sectoraal akkoord is afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2020 en alle lokale en provinciale
besturen die onder toepassingsgebied van het sectoraal akkoord vallen, moeten het globaal uitvoeren. De
kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020
voor zowel de VIA als de niet-VIA personeelsleden m.a.w. de voltallige personeelsgroep gemeente +
OCMW.
Het gemeentebestuur en OCMW voldoen reeds gedeeltelijk aan de invulling van dit sectoraal akkoord door:
 toekenning van maaltijdcheques ter waarde van € 8,00 per gewerkte dag
 opbouw van een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden met een kloofdichting
van minimum 30% bij het pensioenstelsel van de provincie Antwerpen (OFP-PROVANT)
Binnen de mogelijkheden om de koopkrachtverhoging van 1,1% te realiseren voor een bedrag van € 200
wordt voorgesteld om een jaarlijkse toekenning aan personeelsleden van gemeente en OCMW van:
Een geschenkcheque ter gelegenheid van Kerstmis ter waarde van € 40;
Ecocheques ter waarde van € 160
De verhoging van de koopkracht is recurrent en moet dus ook in 2021 en de volgende jaren toegekend moet
worden.
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Advies
Advies van de vakbonden werd gevraagd via protocol (zie bijlage).
Motivatie
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 24.05 minuten tot 25.29
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 voor de
personeelsleden van het gemeentebestuur van Brecht zoals voorgesteld door het college van burgemeester
en schepenen:
Binnen de mogelijkheden om de koopkrachtverhoging van 1,1% te realiseren voor een bedrag van € 200
wordt voorgesteld om een jaarlijkse toekenning aan personeelsleden van gemeente van:
Een geschenkcheque ter gelegenheid van Kerstmis ter waarde van € 40;
Ecocheques ter waarde van € 160
De verhoging van de koopkracht is recurrent en moet dus ook in 2021 en de volgende jaren toegekend moet
worden.
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt hiertoe aangepast met de volgende wijzigingen:
Artikel 240bis: geschenkencheque Brecht
Aan de gemeentepersoneel, met uitzondering van het onderwijzend personeel, jobstudenten en
mandatarissen, wordt met ingang van december 2020 geschenkencheques toegekend. De waarde van de
geschenkencheque bedraagt een vast bedrag van € 40 en wordt uitgereikt ter gelegenheid van Kerstmis en
dit onder de vorm van de cadeau cheque van het gemeentebestuur van Brecht. Iedere medewerker die op 1
december in dienst is ontvangt in de loop van december deze cheque.
Artikel 240ter: ecocheques
Het gemeentepersoneel, met uitzondering van het onderwijzend personeel, jobstudenten en mandatarissen
heeft recht op ecocheques met ingang van 2020. Het bedrag van de ecocheque bedraagt € 160 voor een
voltijds personeelslid met een volledige referteperiode. De referteperiode loopt van 1 januari tot en met 30
september van het in aanmerking te nemen jaar. Als het personeelslid niet het volledige salaris heeft
ontvangen als titularis van een betrekking met volledige prestaties of onvolledige prestaties, wordt het
bedrag verminderd in verhouding tot het salaris dat het werkelijk heeft ontvangen en dit volgens dezelfde
voorwaarden en gelijkstellingen als de eindejaarstoelage.
Bij een ontslag om dringende redenen is er geen recht op ecocheques voor de lopende referteperiode.
De ecocheques worden elektronisch opgeladen op een betaalkaart vóór 31 januari van het jaar volgend op
de referteperiode. Ze zijn twee jaar geldig.

financiën
7.

Aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41 (bevoegdheid gemeenteraad), artikels 77
en 78 (bevoegdheid raad voor maatschappelijk welzijn), artikel 249-259 (beleidsrapporten)
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de
lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB/2020/3 - omzendbrief over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van
de lokale en provinciale besturen
Historiek
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2020 betreffende de aanpassing
meerjarenplan 2 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht.
Advies
Het MAT verleende positief advies op 18 november 2020.
Motivatie
Er wordt een gezamenlijke aanpassing meerjarenplan opgesteld voor gemeente en OCMW.
De gemeenteraad moet het deel van het meerjarenplan van de gemeente vaststellen. De kredieten 2020 en
2021 van de gemeente worden weergegeven in schema M3. Deze zijn als volgt:
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Exploitatie uitgaven: 23.109.594 en 25.410.439
Exploitatie ontvangsten: 31.572.598 en 31.655.112
Investeringen uitgaven: 3.225.844 en 10.093.519
Investeringen ontvangsten: 56.967 en 374.959
Financiering uitgaven: 2.391.157,00 en 2.021.815
Financiering ontvangsten: 108.233,00 en 5.608.233
De staat van het financieel evenwicht is als volgt:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
budgettair resultaat boekjaar
567.269 -2.452.804 -3.200.870 -965.174 -3.245.244 -264.058
gecumuleerd budgettair resultaat 11.182.579 8.729.775 5.528.905 4.563.732 1.318.488 1.054.429
beschikbaar budgettair resultaat 10.502.270 7.984.365 4.718.395 3.688.120 377.775 48.616
autofinancieringsmarge
4.271.684 1.629.619 2.169.929 2.712.664 2.518.610 3.058.899
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 25.30 minuten tot 50.38
minuten.
Stemming:
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 2 stemmen tegen (Luc Torfs, Ilse De Beuckelaer), 6
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2 2020-2025 met betrekking tot
de gemeente vast, met cijfers als volgt voor 2020 en 2021.
Exploitatie uitgaven: 23.109.594 en 25.410.439
Exploitatie ontvangsten: 31.572.598 en 31.655.112
Investeringen uitgaven: 3.225.844 en 10.093.519
Investeringen ontvangsten: 56.967 en 374.959
Financiering uitgaven: 2.391.157,00 en 2.021.815
Financiering ontvangsten: 108.233,00 en 5.608.233
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het deel
van de aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025 met betrekking tot het OCMW.
Artikel 3
De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025 van gemeente en OCMW Brecht goed,
met volgend financieel evenwicht:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
budgettair resultaat boekjaar
567.269 -2.452.804 -3.200.870 -965.174 -3.245.244 -264.058
gecumuleerd budgettair resultaat 11.182.579 8.729.775 5.528.905 4.563.732 1.318.488 1.054.429
beschikbaar budgettair resultaat 10.502.270 7.984.365 4.718.395 3.688.120 377.775 48.616
autofinancieringsmarge
4.271.684 1.629.619 2.169.929 2.712.664 2.518.610 3.058.899
8.

Financiële rapportering december 2020

Juridisch kader
Art. 177 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Kader voor organisatiebeheersing (cfr. art. 217 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017)
Historiek
Art. 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid instaat
voor:
1. de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het
OCMW;
2. het debiteurenbeheer.
De financieel directeur moet hierover rapporteren aan de raad. Volgens hetzelfde artikel moet de financieel
directeur rapporteren over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van
de budgetten en de financiële risico's. Deze zaken zitten vervat in de diverse rapporten van de beleids- en
de beheerscyclus en worden hier niet hernomen.
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Bijkomend aan de decretaal verplichte rapportering willen we op een transparante wijze over enkele andere
zaken rapporteren. Hierover werd overleg gepleegd met de fractieleiders via de voorzitter van de
gemeenteraad. Deze extra rapportering wordt ook beschreven in het kader voor organisatiebeheersing.
In deze rapportering, die periodiek hernomen zal worden, vindt u bijgevolg:
1. een overzicht van de aangevraagde en afgeleverde visa;
2. een rapportering over het debiteurenbeheer;
3. een overzicht van de overheidsopdrachten tussen 30.000 en 144.000 euro excl. btw (enkel in juni)
4. de investeringsaankopen boven 2.500 euro excl. btw.
Vanaf dit jaar, nu de nieuwe BBC-regels van toepassing zijn, zal in de tussentijdse rapportering in september
ook dieper ingegaan worden op o.a. de stand van budgetten en verschuivingen.
Motivatie
Om de leesbaarheid van de rapportering te bevorderen, wordt de rapportering in bijlage meegegeven.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 50.39 minuten tot 53.56
minuten.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de financiële rapportering door de financieel directeur.
9.

Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 en 41.
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen.
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019.
Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 14 november 2019 betreffende het belastingreglement op de verspreiding
van niet-geadresseerde drukweken en van gelijkgestelde producten
Motivatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk is een belastende activiteit voor het milieu.
Personen krijgen dit drukwerk ongevraagd in de bus, wat voor veel extra papierafval zorgt. Als het drukwerk
nog eens verpakt is in een plastic folie, is de impact op het milieu nog groter. Dit is ook voor de gemeente
een extra kost, want de bedeling resulteert in meer inzamelings- en verwerkingskosten.
De verwerking hangt af van het formaat of gewicht. Werken met een weegschaal vergt apparatuur, terwijl
werken met formaat eenvoudiger gerealiseerd kan worden. Er wordt voorgesteld om drukwerk van minder
dan 4 bladzijden van het formaat kleiner dan of gelijk aan A4 (ofwel 2 recto verso bladen) vrij te stellen van
de belasting. Aan beide criteria moet tegelijkertijd worden voldaan. Dit betekent concreet dat drukwerk van 4
bladzijden van A3 formaat bijvoorbeeld wel wordt belast, net als 6 bladzijden van het formaat A5. Het is
evenmin de bedoeling om drukwerk van openbare besturen, politieke partijen, verenigingen zonder
winstoogmerk en onderwijsinstellingen te belasten, aangezien die instellingen niet beroepsmatig
commerciële informatie verspreiden en hun publicaties bedoeld zijn om te informeren en rechtstreeks
verband houden met openbare functies of socioculturele aard. Ook bijvoorbeeld buurtschappen kunnen
hieronder vallen. Om diezelfde reden worden bladen die in hoofdzaak redactioneel werk brengen en slechts
in beperkte mate reclame, vrijgesteld van de belasting.
De belastingplichtige is degene die opdracht gaf voor de druk of de productie van de gelijkgestelde
producten. Als de opdrachtgever voor de druk of de productie van gelijkgestelde producten geen aangifte
indient en niet gekend is op basis van gegevens waarover de gemeente beschikt (bijvoorbeeld uitgaand van
de inhoud of boodschap van een publicatie of op een gelijkgesteld product of gelet op eerdere aangiften voor
gelijkaardig drukwerk of gelijkgestelde producten), bestaat er een weerlegbaar vermoeden dat de
verantwoordelijke uitgever als opdrachtgever opgetreden is. De verantwoordelijke uitgever, de drukker of
producent van de gelijkgestelde goederen en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam,
logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de belasting.
Na goedkeuring door de gemeenteraad op 14 november 2019, formuleerde het Agentschap Binnenlands
Bestuur volgende opmerkingen:
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"Op 22 oktober 2019 werd gevraagd om advies te geven over het ontwerpreglement. We maakten toen een
opmerking met betrekking tot de mogelijkheid om tevens de persoon die op het drukwerk als
verantwoordelijke uitgever vermeld staat aan te duiden als belastingplichtige. Als gevolg van mijn opmerking
werd deze beslissing gemotiveerd in het overwegend gedeelte van het reglement. Het lijkt me echter beter
om niet te voorzien in de aanduiding van een ander belastingplichtige indien de initiële belastingplichtige
geen aangifte heeft gedaan." Naar aanleiding van deze opmerking, wordt de motivering en het artikel 3
aangepast.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 53.57 minuten tot 1.00.33
uur.
Stemming:
Met 25 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck,
Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De
Beuckelaer, Ivan Flebus), 1 stem tegen (Joziena Slegers), 2 onthoudingen (Ludwig Anthonissen, Ilse Van
Den Heuvel)
Besluit
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de verspreiding van
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden
gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Artikel 2 Definitie
Onder niet-geadresseerd drukwerk wordt verstaan: elke publicatie die ertoe strekt bekendheid te geven aan
commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die erop gericht is een
potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten, producten of transacties van de
adverteerder.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de
adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.
De opsomming is niet limitatief.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde
geadresseerd.
Artikel 3 Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de opdracht gaf om het drukwerk te
drukken of om het gelijkgestelde product te produceren. De belastingplichtige doet aangifte van zijn
belastingschuld overeenkomstig artikel 7.
Als de opdrachtgever geen aangifte gedaan heeft overeenkomstig artikel 7 en niet gekend is op basis van
gegevens waarover de gemeente beschikt, bestaat er een weerlegbaar vermoeden dat de verantwoordelijke
uitgever als opdrachtgever is opgetreden.
De verantwoordelijke uitgever, de drukker of producent van de gelijkgestelde goederen en de fysieke of
rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid,
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 4 Tarief
De belasting wordt vastgesteld op 0,025 euro per bedeeld exemplaar dat niet in plastic is verpakt en op 0,03
euro per bedeeld exemplaar dat wel in plastic is verpakt.
Artikel 5 Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor:
- niet- geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten van publiekrechtelijke rechtspersonen, socioculturele, jeugd- en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en
onderwijsinstellingen
- niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten van politieke partijen
- niet-geadresseerde drukwerken met maximum 4 bladzijden en kleiner dan of gelijk aan A4-formaat.
Artikel 6 Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7 Aangifteplicht
De belastingplichtige moet binnen de 14 dagen na de verspreiding aangifte doen op volgend adres:
Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via e-mail op volgend adres: gemeentebelastingen@brecht.be.
De aangifte moet gedaan worden op het formulier dat door het gemeentebestuur ter beschikking wordt
gesteld op de website www.brecht.be of minstens alle noodzakelijke inlichtingen bevatten voor het vestigen
van de aanslag.
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In geval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de 14 dagen na de eerste verspreiding, ook
gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar.
Artikel 8 Procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt
op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt berekend op basis van 12.000 bedeelde exemplaren, en
vervolgens verdubbeld. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. Het aantal van 12.000
exemplaren is een forfait op basis van het aantal brievenbussen in Brecht bij ingang van het reglement en
wordt gedurende de looptijd van het reglement niet aangepast.
Artikel 9 Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10 Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 11 Niet-betaling
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00
euro aangerekend voor de verzending.
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd.
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend.
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend.
Artikel 12 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid.
Artikel 13 Opheffing vorige reglement
Dit reglement vervangt het belastingreglement van 14 november 2019 op de verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten vanaf 1 januari 2021.
10.

Belastingreglement op uitbatingsvergunningen

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019.
Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019 betreffende het belastingreglement op
uitbatingsvergunningen.
Motivatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Het is aangewezen om een belasting te heffen op handelszaken die onderworpen zijn aan een
uitbatingsvergunning omwille van volgende argumenten:
De activiteiten van deze zaken verschillen fundamenteel van deze van de gewone kleinhandel waardoor een
bijkomende belasting wordt veroorzaakt m.b.t. toezicht inzake openbare orde, rust, veiligheid en milieu.
Dit reglement voorziet een ruimere toepassing dan enkel de nachtwinkels en telecomwinkels om te kunnen
inspelen en anticiperen op toekomstige trends.
Na goedkeuring van het reglement in 2019, bezorgde het Agentschap Binnenlands Bestuur ons enkele
opmerkingen over artikelen 7 en 8.
"Artikel 7 heeft als titel aangifteplicht. In dit artikel staat echter geen duidelijke aangifteplicht vermeld. Er staat
enkel dat er geen aangifteplicht is indien de belastingplichtige voor een vorig aanslagjaar werd aangeslagen
en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven. Artikel 8 voorziet dan weer in een procedure van
ambtshalve vaststelling terwijl er geen duidelijke aangifteplicht is voorzien in artikel 7. Ook kunnen er vragen
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worden gesteld bij het nut van een aangifteplicht bij een belasting op de afgifte van een
uitbatingsvergunning. Om toepassingsproblemen en betwistingen te vermijden is het sterk aangewezen dat
de gemeente de artikelen 7 en 8 herbekijkt en aanpast."
Om die reden wordt het reglement vandaag opnieuw voorgelegd. Artikel 7 is aangepast waardoor er geen
aangifte meer van toepassing is. Als gevolg daarvan kon het oude artikel 8 geschrapt worden. Verder is de
verwijzing naar het wetboek inkomstenbelastingen geschrapt.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.00.34 uur tot 1.01.37 uur.
Stemming:
Met 21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel,
Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy,
Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 1 stem tegen (Ilse De Beuckelaer), 6 onthoudingen
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, Marianne Van den Lemmer, Ludwig
Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel)
Besluit
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de afgifte van een
uitbatingsvergunning en een jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning.
Artikel 2 Definitie
Onder uitbatingsvergunning moet worden verstaan de vergunning die wordt afgeleverd door de
burgemeester in het kader van het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen.
Afgifte van de uitbatingsvergunning: de eerste uitreiking van een uitbatingsvergunning voor een bepaalde
belastingplichtige voor een uitbating op een bepaald adres.
Een verlenging van de uitbatingsvergunning voor dezelfde belastingplichtige, zelfde uitbating en zelfde adres
geldt niet als afgifte van de uitbatingsvergunning.
wedkantoor: een agentschap dat weddenschappen aanneemt op paardenrennen gelopen in het buitenland.
Artikel 3 Belastingplichtige
1. Voor alle uitbatingen behalve de wedkantoren:
a. Eenmalige belasting op de afgifte uitbatingsvergunning
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam de vergunning wordt
afgeleverd.
b. Jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning
De belasting is verschuldigd door de houder van de uitbatingsvergunning op 1 januari van het aanslagjaar.
2. voor wedkantoren
De belasting is verschuldigd door de houder van een uitbatingsvergunning tijdens de belastbare periode.
Artikel 4 Tarief
1. Voor alle uitbatingen, behalve wedkantoren:
a. Eenmalige belasting op de afgifte van de uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt 6.000 euro voor de afgifte van de uitbatingsvergunning.
b. Jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt jaarlijks 1.500 euro voor het hebben van een uitbatingsvergunning op 1 januari van
het aanslagjaar.
De belasting is ondeelbaar. De intrekkingen, het vervallen van rechtswege, de administratieve schorsing of
intrekken van de uitbatingsvergunning, zonder dat deze opsomming limitatief is, tijdens het aanslagjaar kan
niet leiden tot de vermindering van de belastingaanslag.
2. voor wedkantoren:
Een jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning is verschuldigd ten bedragen van 62
euro per maand bedrijvigheid of per gedeelte daarvan.
Artikel 5 Vrijstellingen
De jaarlijkse belasting is niet verschuldigd voor het jaar van de afgifte van de uitbatingsvergunning.
Artikel 6 Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7 Wijziging of stopzetting uitbating
De belastingplichtige moet ten minste 15 dagen na stopzetten, overbrengen of overgeven van de uitbating
hiervan melding doen op volgend adres: Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via e-mail op volgend adres:
gemeentebelastingen@brecht.be. Indien er geen correcte en/of tijdige melding gebeurt, blijft de houder van
de uitbatingsvergunning belastingplichtig.
Artikel 8 Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
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Artikel 9 Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 10 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 11 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid.
Artikel 12 Opheffing vorige reglement
Dit reglement vervangt het belastingreglement op uitbatingsvergunningen van 12 december 2019.
11.

Retributiereglement op de selectieve inzameling en verwerking van huisvuil en gft met diftar

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven.
Actieplan: In Brecht wordt de afvalberg verkleind door selectief inzamelen en bewustmaking
Actie: Ophaling en verwerking huisvuil e.a.
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41
Het gemeentedecreet geeft de bevoegdheden van de gemeenteraad aan.
De gemeente Brecht is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu &
veiligheid gedaan.
Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 stelt het beleid in Vlaanderen
vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.Dit
Uitvoeringsplan vormt het algemeen kader voor de selectieve inzameling van diverse fracties.
Het Materialendecreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van
afvalstoffen in Vlaanderen.
Gelet op artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om huishoudelijke
afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op
een andere wijze in te zamelen.
Gelet op artikel 10 van het Materialendecreet dat bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van
huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten.
Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, VLAREMA,
bevat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afvalstoffen.
Artikel 5.1.1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt” toepassen bij
de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald,
Artikel 5.1.4 stelt dat de gemeente het bedrag en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten berekent van
het beheer van huishoudelijk afval, rekening houdend met de minima en maxima, opgenomen in bijlage
5.1.4.
De minima en maxima tarieven zoals vermeld in bijlage 5.1.4 van het VLAREMA worden jaarlijks op 1
januari aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.
Historiek
Voor de selectieve huis-aan-huisinzameling van gft wordt sinds 18.03.2014 gewerkt met containers waarbij
een diftarsysteem met weging wordt toegepast. Op 01.01.2017 werd ook voor de inzameling van huisvuil
diftar met weging gestart.
Op 25.04.2016 werd door het college beslist geen sociale correcties toe te passen op de diftarrekening maar
om wel diverse flankerende maatregelen te nemen.
De gemeenteraad heeft in zitting van 12/12/2019 de retributies goedgekeurd voor de gft- en
huisvuilinzameling met diftar.
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Motivatie
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op de
selectieve inzameling van huisvuil en gft met diftar.
Diftar met weging, zoals toegepast wordt voor het huisvuil en gft en een aantal fracties op het recyclagepark,
geeft op een correcte wijze uitvoering aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ vermits het zwaartepunt van de
retributie ligt op de aangeboden hoeveelheid afval.
Dankzij de invoering van diftar werd in Brecht een sterke reductie van de hoeveelheid te verwerken huisvuil
bekomen. Inwoners worden aangespoord om hun afval te voorkomen, zelf te verwerken, selectief aan te
bieden en het tuinafval naar het recyclagepark te brengen.
De retributie voor huisvuil en gft omvat drie parameters:
1. maandelijks gebruiksrecht van de containers: volgens het volume van de container. Het
gebruiksrecht zorgt ervoor dat elk aansluitpunt, dat gebruikt maakt van een container met chip,
bijdraagt in een deel van de vaste kosten van de dienstverlening.
2. ledigingskost per aanbieding: volgens het volume van de container. De ledigingskost zorgt ervoor
dat de inwoners de container niet elke keer aanbieden als er nauwelijks afval in zit, maar toch
regelmatig genoeg om de kwaliteit van het afval te waarborgen en geurhinder te voorkomen.
3. verwerkingskost per kg : volgens de aangeboden hoeveelheid. De verwerkingskost per kg huisvuil of
gft zorgt ervoor dat de inwoners op een bewuste manier omgaan met hun afval.
De 3 parameters zijn niet gerelateerd aan de kosten voor de gemeente, maar door een goede onderlinge
verhouding sturen ze het sorteergedrag van de inwoners.
De retributies, vastgelegd in 2016, zijn echter steeds ongewijzigd gebleven. Omwille van gewijzigde
contracten, indexaanpassingen, de mobiliteitsproblematiek, enz. zijn de kosten voor de dienstverlening voor
de huisvuil- en gft-inzameling de afgelopen jaren gestegen.
IGEAN startte een adviesgroep om de huidige retributies te evalueren. Tijdens de bijeenkomsten op 30.9 en
3.10.2019 van deze adviesgroep, bestaande uit schepenen van leefmilieu, omgevingsambtenaren en
financieel directeurs, werd besloten dat een aanpassing van de retributies noodzakelijk is om de kosten voor
de gemeenten onder controle te houden. IGEAN heeft samen met de adviesgroep een voorstel uitgewerkt
voor nieuwe uniforme voorkeurstarieven. Een jaarlijkse bijsturing van de retributies is aangewezen om de
algemene kostenstijging te volgen en de verhouding inkomsten/kosten in balans te houden.
Overzicht van de huidige retributies en het nieuwe voorstel:
huidige retributie
nieuwe retributie
gebruiksrecht 40 l (€/maand)
0,25
0,25
gebruiksrecht 120 l (€/maand)
0,75
0,90
gebruiksrecht 240 l (€/maand)
1,25
1,50
gebruiksrecht 1100 l (€/maand)
6,00
7,20
lediging 40 l (€/lediging)
0,10
0,12
lediging 120 l (€/lediging)
0,25
0,30
lediging 240 l (€/lediging)
0,50
0,60
lediging 1100 l (€/lediging)
2,50
3,00
verwerking gft (€/kg)
0,09
0,10
verwerking huisvuil (€/kg)
0,22
0,25
Argumentatie van het nieuwe voorstel:
1. Behoud van de 3 parameters gebruiksrecht – lediging – gewicht;
2. Behoud van het financiële ‘gewicht’ van de parameters ten opzichte van elkaar;
3. Evenredige stijging van de parameters van gebruiksrecht en lediging.
4. Geen stijging van de parameter ‘gebruiksrecht 40 l’ om het effect van de tariefaanpassing haalbaar
te houden voor alleenstaanden/kleinere gezinnen;
5. Een beperkte stijging van de parameter voor gewicht, ermee rekening houdend dat deze financieel
een grotere impact heeft op de afvalfactuur van de inwoner.
Het initiële bedrag wordt als voorschot gevraagd op de eerste betalingsuitnodiging. Als een aansluitpunt
meerdere containers heeft, worden de bedragen opgeteld. Zodra het reëel verbruik van het aansluitpunt
gekend is, wordt gewerkt volgens het principe van de slimme factuur en zijn de initiële bedragen niet meer
van toepassing. De huidige bedragen liggen vrij hoog en worden daarom verlaagd. Hierdoor zullen inwoners
sneller hun volgende betalingsuitnodiging ontvangen waardoor ze meteen ook een zicht hebben op hun
‘verbruik’ en hun afvalgedrag kunnen bijsturen.
De hoogte van het drempelbedrag bepaalt wanneer een nieuwe betalingsuitnodiging wordt verstuurd aan het
aansluitpunt. Bij de huidige bedragen hebben de meeste aansluitpunten nog meer dan voldoende voorschot
dus worden de bedragen voor de grotere containers naar beneden bijgesteld.
De minimumbedragen blijven ongewijzigd. Indien het voorschot onder dit bedrag zakt, is er geen
dienstverlening meer mogelijk tot het voorschot terug wordt aangevuld.
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Het is de bedoeling om in alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN eenzelfde retributie- en
diftarsysteem toe te passen. Hierdoor worden de tarieven door de inwoners als eerlijker ervaren en kan
afvaltoerisme vermeden worden.
De nieuwe voorkeurstarieven en de jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex werden goedgekeurd
door het adviescomité milieu op 16.10.2019 en de raad van bestuur van IGEAN op 23.10.2019.
Overwegende dat de retributies verder zullen geïnd worden met het voorschottensysteem waarvan de
gebruikte dienstverlening zal afgehouden worden.
Overwegende dat de voorschotten betaald worden op een rekening van de gemeente.
Na goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad op 12 december 2019, bezorgde het
Agentschap Binnenlands Bestuur enkele opmerkingen.
"In artikel 9 wordt vastgelegd dat het “zo verkregen getal” naar boven wordt afgerond op vier decimalen. Als
daarmee “de factor” wordt bedoeld, kan dit, maar het spreekt voor zich dat het bedrag niet kan afgerond
worden op 4 decimalen. In artikel 11 wordt bepaald dat het vorig reglement van 12 mei 2016 opgeheven
wordt vanaf 1 januari 2017. Dit zal waarschijnlijk een materiële vergissing zijn".
Om aan deze opmerkingen tegemoet te komen, ligt vandaag een gewijzigde versie voor.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.01.38 uur tot 1.03.15 uur.
Stemming:
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 2 stemmen tegen (Joziena Slegers, Ilse De Beuckelaer), 6
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig
Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel)
Besluit
Artikel 1 Termijn
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de selectieve inzameling
en verwerking van huisvuil en gft via het diftarsysteem.
Artikel 2 Toepassingsgebied
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties die deel uitmaken van een
aansluitpunt:
- de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister,
- de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning
of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan
voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister
en die beroep doet op de dienstverlening,
- iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het grondgebied
van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en die
beroep doet op de dienstverlening,
- verenigingen, gemeenschapshuizen, openbare en semi-openbare instellingen, enz. die beroep doen op
de dienstverlening.
Artikel 3 Tarief
De retributie wordt berekend als volgt:
40 l
120 l
240 l
1.100 l
gebruiksrecht (€/maand)
0,25
0,90
1,50
7,20
lediging (€/lediging)
0,12
0,30
0,60
3,00
verwerking huisvuil (€/kg)
0,25
0,25
0,25
0,25
verwerking gft (€/kg)
0,10
0,10
0,10
0,10
De aanrekening van het gebruiksrecht gebeurt maandelijks. Bij een wisseling van volume in de loop van de
maand, zal het maandelijkse bedrag voor het initiële volume aangerekend worden tot het einde van die
maand. De volgende maand zal het maandbedrag van het nieuwe volume aangerekend worden
Artikel 4 Tarief omruiling container
De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume na 30 kalenderdagen na de inhuizing van een nieuw
aansluitpunt, bedraagt 15 euro.
Artikel 5 Tarief plaatsen slot
De retributie voor het leveren en plaatsen van een kantelslot bedraagt 20 euro. De retributie voor het
plaatsen of wisselen van volume en voor het leveren en plaatsen van een kantelslot worden van het
voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering van deze opdracht.
Artikel 6 Eindafrekening
Bij het beëindigen van de dienstverlening ontvangt het aansluitpunt een eindafrekening en wordt het
eventueel overblijvend saldo van het voorschot terugbetaald.
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Artikel 7 Evenementencontainers
Voor evenementen kunnen tijdelijk containers aangevraagd worden voor huisvuil. Dit voor een minimum
periode van 1 dag en een maximum periode van 1 maand.
De aanvrager heeft geeft aan hoe de containers overhandigd worden. Of de containers worden op de
gevraagde datum door de gemeentelijke diensten geplaatst en na lediging terug opgehaald. Voor deze
dienstverlening wordt een vast bedrag van 25 euro per container aangerekend. Of de containers worden
door de organisator van het evenement op de afgesproken datum opgehaald bij de gemeentelijke diensten
en na lediging onmiddellijk terug gebracht. Voor deze dienstverlening wordt geen bedrag aangerekend.
De lediging met weging gebeurt tijdens de ophaalronde van de huis-aan-huisinzameling. De retributie:
ledigingskost (per ophaling) en verwerkingskost (per kg) zoals vastgelegd in artikel 1 zijn hier op van
toepassing. Na de huurperiode wordt er een factuur opgemaakt aan de organisator van het evenement.
Artikel 8 Wijze van betaling
Voorschot
De retributie wordt betaald met voorschotten. In opdracht van de gemeente wordt er een uitnodiging tot
betaling van een voorschot verstuurd.
Elk betaald voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te doen op de
dienstverlening. Telkens een aansluitpunt beroep doet op de selectieve inzameling van huisvuil of gft, wordt
het daarmee samenhangend bedrag van de retributies van het voorschot afgehouden.
Drempelbedrag
Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag, ontvangt het aansluitpunt een nieuwe uitnodiging tot
betaling van een voorschot. Dit voorschot kan afwijken van het initiële voorschot en wordt berekend op het
geraamde gebruik van de dienstverlening voor het volgende jaar. Het geraamde verbruik is gebaseerd op
reële verbruik van het aansluitpunt van de afgelopen periode die minstens uit 3 maanden bestaat.
Minimum bedrag
Als het voorschot onder het minimum bedrag daalt, zal er geen dienstverlening meer zijn totdat er opnieuw
een voldoende voorschot betaald werd.
De voorschot-, drempel- en minimumbedragen zijn:
40 l
120 l
240 l
1.100 l
huisvuil
voorschotbedrag (€)
30
50
80
350
drempelbedrag (€)
6
8
12
80
minimumbedrag (€)
1,5
5
5
25
40 l
120 l
240 l
1.100 l
gft
voorschotbedrag (€)
20
20
250
drempelbedrag (€)
6
8
80
minimumbedrag (€)
1,5
3
25
Als een aansluitpunt gebruik maakt van zowel een huisvuilcontainer als een gft-container, worden de
voorschot-, drempel- en minimumbedragen samengeteld
Artikel 9
De retributies, vermeld in artikel 3, worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de
afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de
teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat
aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die
van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende
bedrag. Het zo verkregen getal (factor) wordt naar boven afgerond op vier decimalen.
Artikel 10
Bij niet-minnelijke regeling zal de inning bij burgerlijke rechtsvordering gebeuren.
Artikel 11
De gemeenteraadsbeslissing van 12,12,2019 met betrekking tot de retributies voor de inzameling en
verwerking van huisvuil en GFT+ met diftar wordt opgeheven vanaf 1 januari 2021.
Artikel 12
Het gemeentebestuur van Brecht geeft de opdracht aan IGEAN Milieu en Veiligheid en IGEAN
dienstverlening om exploitatiekosten permanent te monitoren, te optimaliseren en te verantwoorden middels
een rapportage aan het gemeentebestuur van Brecht.
Artikel 13
Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en aan IGEAN milieu &
veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN milieu &
veiligheid.
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12.

Retributiereglement op het gebruik van het recyclagepark

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven
Actieplan: In Brecht wordt de afvalberg verkleind door selectief inzamelen en bewustmaking
Actie: Ophaling en verwerking huisvuil e.a.
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41
Het decreet lokaal bestuur bepaalt de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De gemeente Brecht is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu &
veiligheid gedaan voor de exploitatie van het recyclagepark.
Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 stelt het beleid in Vlaanderen
vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, en dus
ook voor de werking en exploitatie van een recyclagepark.
Het Materialendecreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van
afvalstoffen in Vlaanderen.
Artikel 26 van het Materialendecreet geeft aan de gemeenten de opdracht om huishoudelijke afvalstoffen zo
veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze
in te zamelen.
Artikel 10 van hetzelfde decreet bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk afval
moeten verhalen op de afvalproducenten.
Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, VLAREMA,
bevat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afvalstoffen.
Artikel 5.1.1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt” moeten
toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald.
Bijlage 5.1.4 van het VLAREMA legt de minima en maxima tarieven vast voor de inzameling van een aantal
afvalstoffen op het recyclagepark.
De minima en maxima tarieven zoals vermeld in bijlage 5.1.4 van het VLAREMA worden jaarlijks op 1
januari aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.
Artikel 4.3.2 van het VLAREMA bepaalt dat bedrijven en zelfstandigen verplicht zijn om hun afval gesorteerd
aan te bieden.
Historiek
De gemeenteraad van 18.11.2010 gaf aan IGEAN een beheersoverdracht voor de exploitatie van het
containerpark en het invoeren van diftar met weging. De containerparken werden aangepast en heringericht
voor de invoering van diftar met weging. De containerparken werden opgedeeld in een betalend en niet
betalend gedeelte.
Gemeenteraadsbeslissing van 12.12.2019 over het retributiereglement op het gebruik van het recyclagepark
Motivatie
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op het
recyclagepark.
De recyclageparken worden door IGEAN intergemeentelijk geëxploiteerd. Het recyclagepark van onze
gemeente maakt deel uit van regio noord. De inwoners van een gemeente kunnen dus niet enkel terecht op
het recyclagepark van hun gemeente, maar eveneens op het recyclagepark van een andere gemeente die
deel uitmaakt van dezelfde regio. Dit intergemeentelijk gebruik van de recyclageparken is alleen maar
mogelijk als er gewerkt wordt met uniforme retributies.
Ook bedrijven en zelfstandigen hebben toegang tot het recyclagepark. De retributies die aan de bedrijven en
zelfstandigen worden gevraagd moeten marktconform en dus kostendekkend zijn.
Op het recyclagepark wordt diftar met weging toegepast, waarbij de betalende fracties worden gewogen en
onmiddellijk afgerekend volgens het aangeleverde gewicht. Een goede verhouding tussen de retributies voor
de verschillende fracties, gratis of betalend, is noodzakelijk om een correcte sortering te stimuleren. Dankzij
de invoering van diftar werd een sterke reductie van de hoeveelheden ongesorteerd afval (grofvuil en
gemengd bouw- en sloopafval) bekomen.
De retributies voor de betalende afvalfracties werden bij de invoering van diftar gebaseerd op de reële
kostprijs. De retributies waren steeds ongewijzigd gebleven sinds de invoering van diftar, en lichtjes
bijgestuurd in 2015.
Omwille van gewijzigde contracten, indexaanpassingen, de mobiliteitsproblematiek, enz. zijn de kosten voor
de ophaling en verwerking de afgelopen jaren sterk gestegen, en niet alle tarieven zijn nog in
overeenstemming met de reële kostprijs.
IGEAN heeft daarom voorgesteld om de retributies aan te passen, zonder afbreuk te doen aan het
evenwicht en de correcte verhouding tussen de verschillende tarieven. Een jaarlijkse aanpassing van de
retributies, rekening houdend met een aantal objectieve parameters, moet er bovendien voor zorgen dat de
tarieven marktconform zijn en blijven.
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Om de intergemeentelijke werking te garanderen en om afvaltoerisme te vermijden is het noodzakelijk dat
alle gemeenten van de regio noord eenzelfde retributiesysteem toepassen.
IGEAN heeft een voorstel uitgewerkt, dat werd besproken met de betrokken gemeenten van regio noord en
werd toegelicht en goedgekeurd door het adviescomité milieu op 16.10.2019 en door de raad van bestuur
van IGEAN op 23.10.2019.
Een verhoging van de retributies geeft een correcte uitvoering van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en zorgt
ervoor dat de gemeente minder uit de algemene middelen moet aanspreken voor de exploitatie van het
recyclagepark.
Na goedkeuring vanher reglement door de gemeenteraad in december 2019, bezorgde Agentschap
Binnenlands Bestuur enkele opmerkingen.
"In artikel 5 wordt het recyclageparkindex bepaald. Daarin wordt vastgelegd dat de aangepaste retributies
zullen worden afgerond op 3 decimalen. In verband hiermee wens ik er de aandacht op te vestigen dat de
kleinste munteenheid 1 eurocent is. Er werd geen rekening hiermee gehouden. In artikel 7 van het reglement
wordt bepaald dat de betaling ter plaatse dient te gebeuren aan de betaalterminal met betaalkaart. In
verband hiermee wens ik in herinnering te brengen dat eurobankbiljetten en -munten wettige betaalmiddelen
zijn (Europese verordening nr. 974/98 van 3 mei 1998 over de invoering van de euro, artikel 10 en 11) en
deze dus in voorkomend geval aanvaard dienen te worden."
Artikel 5 is aangepast om deze reden. Het werken met betaalkaarten is een beleid van Igean dat we wensen
te onderschrijven. Artikel 7 hebben we daarom niet aangepast.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.03.16 uur tot 1.06.14 uur.
Stemming:
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche,
Marianne Van den Lemmer), 5 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den
Heuvel, Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1 Termijn
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het recyclagepark.
Artikel 2 Definitie
Met ingang van 1 januari 2021 legt de gemeenteraad volgende retributies vast voor de aanvoer van
volgende afvalstoffen op het recyclagepark:
1. Grofvuil
2. Gemengd bouw- en sloopafval
3. Asbesthoudend afval (cementgebonden)
4. Kalkplaten & cellenbeton
5. Grond
6. Vlak glas
7. Zuiver steenpuin
8. Houtafval
9. Groenafval
10. Piepschuim: enkel voor bedrijven en zelfstandigen
11. Zuivere plastic folie: enkel voor bedrijven en zelfstandigen
12. Landbouwfolie: enkel voor bedrijven en zelfstandigen
13. Medisch afval landbouw: enkel voor bedrijven en zelfstandigen
Artikel 3
Het bedrag van de retributie dat is verschuldigd door eenieder (behalve bedrijven en zelfstandigen) die
gebruik maakt van het recyclagepark voor de aanvoer van de in artikel 2 genoemde afvalstoffen, wordt als
volgt vastgesteld:
1. Grof vuil
0,25 euro/kg
2. Gemengd bouw- en sloopafval
0,25 euro/kg
3. Asbesthoudend afval (cementgebonden) 0,25 euro/kg
4. Grond
0,04 euro/kg
5. Kalkplaten & cellenbeton
0,04 euro/kg
6. Vlak glas
0,04 euro/kg
7. Zuiver steenpuin
0,04 euro/kg
8. Houtafval
0,04 euro/kg
9. Groenafval
0,04 euro/kg
Elk gezin krijgt jaarlijks volgende vrijstellingen:
300 kg voor groenafval (snoeihout, groenafval en boomstronken)
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1.000 kg voor asbesthoudend afval
Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Op het einde van het jaar vervalt de resterende vrijstelling. Ze
kan dus niet overgedragen worden naar een volgend jaar. Een gezin bestaat uit alle personen die in het
bevolkingsregister aan elkaar gekoppeld zijn via het ‘gezinshoofd’.
Artikel 4 Bedrijven en zelfstandigen
Het bedrag van de retributie voor bedrijven en zelfstandigen wordt als volgt vastgesteld:
1. Grof vuil
0,25 euro/kg
2. Gemengd bouw- en sloopafval
0,25 euro/kg
3. Asbesthoudend afval (cementgebonden) 0,25 euro/kg
4. Grond
0,08 euro/kg
5. Kalkplaten & cellenbeton
0,08 euro/kg
6. Vlak glas
0,08 euro/kg
7. Zuiver steenpuin
0,08 euro/kg
8. Houtafval
0,08 euro/kg
9. Groenafval
0,08 euro/kg
10. Piepschuim
5 euro/zak
11. Zuivere plastic folie
4 euro/zak
12. Landbouwfolie
0,08 euro/kg
13. Medisch afval
30 euro/vat van 60 l - 20 euro/vat van 30 l
Bedrijven en zelfstandigen krijgen geen vrijstellingen.
Er wordt maximaal 1.000 kg per dag per bedrijf en zelfstandige aanvaard. De afvalstoffen moeten gesorteerd
naar het recyclagepark gebracht worden. Alleen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden aanvaard.
Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan zijn ten gevolge van activiteiten die van
dezelfde aard zijn als van deze van de normale werking van een particuliere huishouding, en die omwille van
de aard, de samenstelling en de hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.
Artikel 5 Recyclageparkindex
Om ervoor te zorgen dat de retributies marktconform zijn zullen de retributies jaarlijkse aangepast worden,
rekening houdend met de recyclageparkindex.
Om de totale recyclageparkindex (RI) samen te stellen worden de verschillende kostensoortindexen
gewogen volgens het aandeel van de kostensoort (O,E en P) in de totale betrokken kosten (K) in jaar x.
Dit geeft volgende formule:
RI(x+1)=(Iox*Ox/Kx) + (Iex*Ex/Kx) + (Ipx*Px/Kx)
RI wordt naar boven afgerond op vier decimalen.
De drie kostensoorten volgen elk een eigen index:
1. Ophaalkosten
Iox = kost per opgehaalde ton jaar x / kost per opgehaalde ton jaar x-1
2. Exploitatiekosten
Iex= afgevlakte gezondheidsindex december jaar x / afgevlakte gezondheidsindex december jaar x-1
3. Personeelskosten
Personeelskosten stijgen telkens de spilindex overschreden wordt
Ipx = gemiddelde overschreden spilindex jaar x / gemiddelde overschreden spilindex jaar x-1
De index RI(x+1) zal telkens toegepast worden vanaf 1.07 in jaar x+1, en dit voor de eerste maal vanaf
1.07.2021.
De aangepaste retributies, na toepassing van de index RI(x+1), zullen worden afgerond op 2 decimalen.
Indien het 3de decimaal 5 of hoger is, gebeurt er een afronding naar boven, indien 4 of lager is er een
afronding naar beneden.
Voorafgaand aan de toepassing zal het resultaat van de index RI (x+1) telkens ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van alle gemeenten van regio noord, uiterlijk
op 15.05. Indien een college niet akkoord is om de index RI(x+1) toe te passen dienen zij dit uiterlijk te laten
weten aan IGEAN op 15.06.
Artikel 6 Vrijstelling
- De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen (zoals het OCMW, de
politie, de brandweer, de gemeentelijke IVA’s en EVA’s) gevestigd op het grondgebied van de gemeente
Brecht worden vrijgesteld van de retributie.
- Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Brecht en die een lokaal in eigendom of in beheer
bezitten kunnen tevens vrijgesteld worden van de retributie. Het college van burgemeester en schepenen
oordeelt gemotiveerd over deze vrijstelling.
Artikel 7 Wijze van betaling
De betaling gebeurt ter plaatse aan de betaalterminal met betaalkaarten. Bedrijven en zelfstandigen krijgen
regelmatig een factuur voor de retributies die ze in de voorafgaande periode betaald hebben.
Bij ontstentenis van betaling kan de toegang tot het recyclagepark geweigerd worden.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
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Artikel 8 Toegangskaart
De toegelaten gebruikers die niet beschikken over een elektronische identiteitskaart dienen zich te
registreren op het recyclagepark en verwerven maximaal twee toegangskaarten per gezin om het
recyclagepark te betreden. Voor elke toegangskaart wordt een retributie gevraagd van 5 euro met
uitzondering van een defect van de toegangskaart dat niet te wijten is aan het verlies of misbruik door de
gebruiker op voorwaarde dat de defecte kaart overhandigd wordt aan het recyclagepark.
De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen (zoals het OCMW, de
politie, de brandweer, de gemeentelijke IVA’s en EVA’s) gevestigd op het grondgebied van de gemeente
Brecht worden vrijgesteld van de retributie voor de toegangskaart.
Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Brecht en die een lokaal in eigendom of in beheer
bezitten verwerven eveneens één toegangskaart per vereniging conform de bepalingen van paragraaf 1 van
dit artikel. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt gemotiveerd over de toekenning op basis
van bovenstaande criteria.
Artikel 9
Het geldende retributiereglement van 12.12.2019 voor het gebruik van het recyclagepark wordt met ingang
van 1.01.2021 opgeheven.
Artikel 10
Het gemeentebestuur van Brecht geeft de opdracht aan IGEAN Milieu en Veiligheid en IGEAN
dienstverlening om exploitatiekosten permanent te monitoren, te optimaliseren en te verantwoorden middels
een rapportage aan het gemeentebestuur van Brecht.
Artikel 11
Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en aan IGEAN milieu &
veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN milieu &
veiligheid.
13.

Retributiereglement voor de verpakking bestemd voor de inzameling van asbestcement op de
recyclageparken

Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De gemeente Brecht is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu &
veiligheid gedaan voor de exploitatie van het recyclagepark.
Omzendbrief LNE/2008/2 over de inzameling van asbesthoudend afval via de recyclageparken.
Historiek
De inzameling van asbesthoudend afval via de recyclageparken gebeurt conform de bepalingen van de
Omzendbrief LNE/2008/2. Deze Omzendbrief adviseert reeds dat bij de inzameling van asbesthoudend afval
stofvorming maximaal dient vermeden te worden. Een nieuwe geactualiseerde Omzendbrief, die in
voorbereiding is, voorziet dat asbesthoudend materiaal door bezoekers alleen nog verpakt zal mogen
aangeleverd worden op het recyclagepark.
Motivatie
De raad van bestuur van IGEAN heeft op 9.09.2020 beslist dat het asbesthoudend afval per 1.01.2021
alleen verpakt mag worden aangeleverd in verpakkingen die via het recyclagepark worden verdeeld. Op
deze manier wordt het asbest steeds goed verpakt aangeboden in uniforme verpakkingen over alle
recyclageparken heen en is er zekerheid dat dit aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Zo is het
belangrijk dat de nodige asbestlogo’s vermeld worden en dat de dikte van het verpakkingsmateriaal steeds
aan alle minimumeisen voldoet.
Afhankelijk van de grootte en de hoeveelheid van het asbestmateriaal zullen er 2 soorten verpakkingen
aangeboden worden:
1. Buisfolie: de buisfolie is een transparantie LDPE-folie met een dikte van 100 micron. De folie dient
voor het verpakken van asbestplaten en worden aangeboden in 3 verschillende lengtes (m): 1,25 –
2,25 – 3,25 m. In de buisfolie passen 2 à 3 golfplaten.
2. Minibag: de minibag is een transparante LDPE-folie met een dikte van 100 micron. De folie dient
voor het verpakken van losse stukken asbest (bloembakken, dakleien, …). De minibag heeft een
afmeting van 1 x 1,2 m. De inhoud is 150 liter
Om te vermijden dat er onterecht en voor andere doeleinden folies worden afgehaald, besliste de raad van
bestuur van IGEAN om een uniforme retributie per verpakking te vragen. De retributie vermijdt misbruiken
maar blijft laag genoeg om op het recyclagepark het nodige materiaal aan te kopen. De retributie dekt louter
de kosten voor aankoop van de verpakkingen.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.06.15 uur tot 1.08.28 uur.
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Stemming:
Met 22 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs,
Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 4 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen,
Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer), 2 onthoudingen (Ludwig Anthonissen,
Ilse Van Den Heuvel)
Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2021 legt de gemeenteraad volgende retributie vast voor de verpakking bestemd
voor de inzameling van asbestcement op de recyclageparken: 1 euro per verpakking, ongeacht het type en
de grootte.
Artikel 2
Het bedrag van de retributie is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van het recyclagepark voor de
aanvoer van asbesthoudend afval.
Artikel 3
§1. De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen (zoals het OCMW, de
politie, de brandweer, de gemeentelijke IVA’s en EVA’s) gevestigd op het grondgebied van de gemeente
Brecht worden vrijgesteld van de retributie.
§2. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Brecht en die een lokaal in
eigendom of in beheer bezitten kunnen tevens vrijgesteld worden van de retributie. Het college van
burgemeester en schepenen oordeelt gemotiveerd over deze vrijstelling.
Artikel 4
De betaling gebeurt ter plaatse bij afhaling aan de betaalterminal met betaalkaarten. Bij ontstentenis van
betaling kan de toegang tot het recyclagepark geweigerd worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de
retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Artikel 5
Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 6
Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en aan IGEAN milieu &
veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN milieu &
veiligheid.

mens - vrije tijd
14.

Besteding noodfonds - Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven
omwille van de impact van Corona op hun werking

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdomein: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door een geïntegreerd
vrijetijdsbeleid
Actieplan: AP000016 - Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen
Actie: A000083 - We besteden de middelen uit het Noodfonds ikv Covid-19 op een doordachte manier.
Beleidsveld: BV 0709, BV 0740, BV 0750, BV 0959
ARK: 6497000
Omschrijving:
Besteding subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19 - culturele verenigingen
Besteding subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19 - sportverenigingen
Besteding subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19 - jeugdverenigingen
Besteding subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19 - ouderenverenigingen
Juridisch kader
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen.
Historiek
De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die
sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen 87,3 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds ter
beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale
besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die 3 sectoren (cultuur, jeugd en sport)
bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. Voor Brecht gaat het om een bedrag van 272.261,10
euro. De lokale besturen krijgen zo goed als totale autonomie om deze middelen te verdelen.
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Motivatie
Binnen de sectoren cultuur, sport, jeugd is er een grote diversiteit en moet er bovendien rekening mee
worden gehouden dat de impact van Covid 19 op de verschillende actoren ongelijk is. Binnen de bepaling
van criteria om deze middelen te verdelen wordt dan ook best rekening gehouden met die verscheidenheid
en moet worden ingezet op een aantal sporen.
 Actieve verenigingen – met een uitgebreide werking, recurrente activiteiten en een hoge
kostenstructuur – hebben in regel de grootste impact ondervonden van de Covid 19-crisis. Die
impact zal zich ook nog in de toekomst laten voelen.
 Bepaalde verenigingen moesten bij de heropstart van de werking rekening houden met strenge
voorzorgsmaatregelen. Maatregelen die ook een financiële impact hebben.
 Bepaalde verenigingen dienden bij de heropstart van de werking en de organisatie van activiteiten
rekening te houden met enorme beperkingen (bv. max aantallen) en onmogelijkheid om bepaalde
fondsenwervende activiteiten te organiseren (bv. fuiven, grote eetfestijnen,…).
Dat de impact verschilt sterk van vereniging tot vereniging verspreid over de verschillende domeinen, jeugd,
sport en cultuur, werd ook vastgesteld uit de eerdere impactbevraging die werd afgenomen van de Brechtse
verenigingen. Tevens stelden we vast dat de impact zich afspeelt op verschillende aspecten binnen de
werking van de vereniging. Een goede besteding van de middelen zal dan ook moeten inspelen op deze
verschillende aspecten.
Daarom werd er een voorstel uitgewerkt met een mix van verschillende ondersteuningsvormen zodat
iedereen zijn gading kan vinden:
1. Financiële steun (zie bijlage - Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille
van de impact van Corona op hun werking)
2. Technische steun
1. Investering materiaal uitleendienst
Met de beschikbare middelen uit het noodfonds, wordt er extra geïnvesteerd in materiaal voor de
uitleendienst, met als eerste focus materiaal dat organisatoren kan helpen bij het ‘coronaproof’
maken van hun activiteiten. De aankoop van duurzaam materiaal dat inspeelt op de behoeften van
de verenigingen heeft als voordeel dat dit een langdurig effect heeft. Volgende zaken willen we
extra voorzien in de uitleendienst:
 Plexischermen, signalisatiemateriaal, dispensers
 Coronaboxen: (naar analogie met de fuifkoffers) deze bevatten de nodige
hulpmiddelen om corona-proof te organiseren
2. Pakket Corona signalisatie
We bieden aan de verenigingen die gebruik maken van niet-gemeentelijke infrastructuur een
Corona-signalisatie-pakket aan met aangepaste uniforme signalisatie en bewegwijzering stickers
aan in de Brechtse huisstijl. Deze materialen helpen de verenigingen om bewust om te gaan met
de corona regels en de infrastructuur in goede banen te leiden.
De pakketten zullen ook aangeboden worden via de uitleendienst aan verenigingen die een
evenement of activiteit organiseren. Een pakket omvat bijvoorbeeld:
 Grondstickers – BOLLEN – om afstand te houden in een wachtrij
 Grondstickers – PIJLEN – om de veilige route en looprichting aan te duiden
 Deursticker of grondsticker – INKOM – wij doen er alles aan om je hier veilig te laten
beleven in Brecht
 Stickers / affiches
 om te stimuleren de handen te wassen
 om te stimuleren om mondmaskers te dragen
 om te stimuleren om afstand te houden
3. Inhoudelijke steun: Informatiesessies / webinar
We organiseren thema workshops en informatiesessie voor de Brechtse verenigingen (zoals Oppepper). Dit
kan onder digitale vorm van een webinar, die gratis wordt aangeboden aan alle bestuurders. Relevante
thema’s dienen nog bepaald te worden (voorbeelden: sponsoring, ledenwerving, …).
Op deze manier trachten we onze verenigingen bijkomend te coachen naar een hoger niveau, ook in tijden
van corona.
4. Ondersteuning voor bijzondere doelgroepen (zie bijlage - besteding noodfonds nota)
1. Personen in armoede en sociaal kwetsbare groepen
Mensen in armoede en sociaal kwetsbare groepen worden extra hard getroffen door corona en verdienen de
nodige aandacht.
De huidige tussenkomsten via 80/20 kunnen uitgebreid worden door het budget van werkjaar 2020 nog te
verhogen met de middelen van het noodfonds zodat alle aanvragen dit jaar kunnen terugbetaald worden.
In april 2021 zou de UiTPAS opstarten (indien de projectaanvraag wordt goedgekeurd). In eerste instantie
zal de korting enkel van toepassing zijn op gemeentelijke activiteiten, verenigingen stappen pas in een 2de
fase in. Tijdens deze overgangsperiode kunnen we bijkomende overgangsmaatregelen voorzien. Deze
moeten nog opgesteld worden.
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In de verdere toekomst zouden we bij het uitrollen van het UITPAS systeem naar de verenigingen, tijdelijk de
bijdrage van de gemeente naar 100% kunnen te brengen. Zo stimuleer je de clubs om daar op in te zetten.
Raadsleden C. Van Akeleyen en M. Van Den Lemmer verlaten even de zitting.
2. Geestelijke gezondheid en mentaal welbevinden
Door het wegvallen van het verenigingsleven, evenementen en activiteiten, moeten we extra waakzaam zijn
voor de geestelijke gezondheid en mentaal welbevinden van onze inwoners.
Uit de covid-19 gezondheidsenquête van Sciensano blijkt dat de algemene gezondheid tijdens de pandemie
in het gedrang komt. Zo brengt de crisis ook heel wat stress met zich mee. Uit de enquête blijkt dat jongeren
van 18 tot 24 jaar hierbij bijzonder kwetsbaar zijn. Bij hen ligt het percentage dat allerlei negatieve emoties
ervaart hoger. Inzetten op mentaal welbevinden en veerkracht bij kinderen en jongeren, is dus van
essentieel belang om de inwoners van Brecht weerbaarder te maken.
Via het OCMW wordt een breder project uitgerold rond dit thema. Bovenstaande wordt meengenomen in het
gehele project.
Raadsleden C. Van Akeleyen en M. Van Den Lemmer nemen terug deel aan de zitting.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.08.29 uur tot 1.44.38 uur.
Stemming:
Met 24 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, Tatiana
Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes,
Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer,
Ivan Flebus), 4 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de besteding van het noodfonds zoals toegelicht in de motivatie.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan 'het toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven
omwille van de impact van Corona op hun werking'.
15.

Besteding noodfonds - Toelagereglement gedeeltelijke terugbetaling lidmaatschap
vrijetijdsbesteding van Brechtse jongeren omwille van Corona

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid
Actieplan: AP000016 - Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen
Actie: A000083 - We besteden de middelen uit het Noodfonds ikv Covid-19 op een doordachte manier
Beleidsveld: BV 0750
ARK: 6496000
Omschrijving: Besteding subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19 - terugbetaling
lidgelden -18
Juridisch kader
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen.
Historiek
De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die
sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen 87,3 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds ter
beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale
besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die 3 sectoren (cultuur, jeugd en sport)
bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. Voor Brecht gaat het om een bedrag van 272.261,10
euro. De lokale besturen krijgen zo goed als totale autonomie om deze middelen te verdelen.
Motivatie
Vrijetijdsbeleving beïnvloedt sterk het welbevinden en het welzijn van mensen en draagt bij aan de
maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. Daarom wil het de gemeente ervoor zorgen
dat Brechtse jongeren ook in tijden van de Corona-pandemie kunnen participeren aan het vrijetijdsleven.
Met dit reglement wil de gemeente financiële steun bieden aan Brechtse jongeren en hen daarbij stimuleren
om deel te nemen aan het Brechtse verenigingsleven.
Elke Brechtse jongere tot en met 18 jaar, kan éénmalig een financiële bijdrage genieten van maximum 25
euro per persoon ter ondersteuning van het betaalde lidgeld van een Brechtse vereniging.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.44.39 uur tot 1.46.52 uur.
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Stemming:
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Tatiana
Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes,
Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer,
Ivan Flebus), 4 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan 'het toelagereglement gedeeltelijke terugbetaling lidmaatschap
vrijetijdsbesteding van Brechtse jongeren omwille van Corona'.

welzijn
16.

Uitzonderlijke wijziging reglement tot subsidiëring van de ouderenverenigingen aangesloten
bij de ouderenadviesraad in kader van COVID-19

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000004 - We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op een
integraal zorgzaam beleid in Brecht
Actieplan: AP000015 - Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam
Actie: A000062 - Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam
Beleidsveld: BV 0959
ARK: 6491000
Omschrijving: Subsidies ouderenverenigingen
Juridisch kader
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen.
Historiek
De gemeente ondersteunt de ouderenverenigingen door middel van subsidies. Deze subsidies worden
toegekend op basis van het reglement tot subsidiëring van de ouderenverenigingen aangesloten bij de
ouderenadviesraad. Verenigingen dienen jaarlijks een subsidie-aanvraag in voor het voorbije werkjaar
waarbij ze aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden opgelegd in het subsdiereglement.
Vanaf maart 2020 is de normale werking van de verenigingen verstoord door de maatregelen in het kader
van COVID-19. Zij kunnen geen activiteiten meer organiseren waardoor inkomsten worden misgelopen.
Advies
De ouderenadviesraad stelt dat omwille van het coronavirus en bijgevolg het wegvallen van activiteiten en
evenementen, een alternatieve subsidietoekenning voor het werkjaar 2020 nodig is. Hierbij wil het het
voorstel volgen van de gemeentelijke jeugd-, sport- en cultuurverenigingen (Gemeenteraad donderdag
11/06/2020 - GR/2020/102), waarbij aan de verenigingen een gewogen gemiddelde uitgekeerd wordt van de
subsidies die ze de voorbije 3 werkjaren hebben ontvangen.
Motivatie
Aangezien de normale werking van verenigingen verstoord is sinds maart 2020 zullen vele verenigingen
subsidies mislopen als de subsidiereglementen zonder aanpassingen blijven gelden. Het reglement is
immers gebaseerd op een normaal activiteitsniveau van de verenigingen.
Om hieraan tegemoet te komen, wordt voorgesteld om het subsidiereglement uitzonderlijk niet toe te passen
voor het huidige werkjaar. In plaats daarvan wordt aan verenigingen een gewogen gemiddelde uitgekeerd
van de subsidies die ze de voorbije 3 werkjaren hebben ontvangen. In het gewogen gemiddelde worden
volgende gewichten gehanteerd:
 De ontvangen subsidie van het vorige werkjaar heeft een gewicht van 50%
 De ontvangen subsidie van 2 werkjaren eerder heeft een gewicht van 30%
 De ontvangen subsidie van 3 werkjaren eerder heeft een gewicht van 20%
Indien een vereniging een jaar geen subsidie heeft ontvangen dan wordt dit jaar voor het maken van
bovenstaande berekening opgevuld met een gemiddelde van het voor- en achterliggende jaar. Dit zodat een
vereniging niet tweemaal subsidies misloopt.
Voor verenigingen die opgericht zijn in de voorbije 3 werkingsjaren wordt het bedrag dat zij ontvingen voor
het laatste werkjaar uitbetaald.
Om in aanmerking te komen voor deze aangepaste subsidie bezorgen de verenigingen in plaats van een
volledig subsidiedossier enkele essentiële basisgegevens (ledenlijst, lijst bestuursleden, ...)
De timing van de subsidies blijft behouden. Dit wil zeggen dat voor 30 april 2021 aan de
ouderenverenigingen gevraagd zal worden om de bewijsstukken voor te leggen. De uitbetaling gebeurt in
juni 2021.
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Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.46.53 uur tot 1.47.52 uur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt goed dat het geldende reglement tot subsidiëring van de ouderenverenigingen
aangesloten bij de ouderenadviesraad uitzonderlijk niet toegepast wordt voor het huidige werkjaar. In plaats
daarvan wordt aan verenigingen een gewogen gemiddelde uitgekeerd van de subsidies die ze de voorbije 3
werkjaren hebben ontvangen. In het gewogen gemiddelde worden volgende gewichten gehanteerd:
 De ontvangen subsidie van het vorige werkjaar heeft een gewicht van 50%
 De ontvangen subsidie van 2 werkjaren eerder heeft een gewicht van 30%
 De ontvangen subsidie van 3 werkjaren eerder heeft een gewicht van 20%
Artikel 2
De uitvoering van bovenstaand artikel gebeurt budgetneutraal.

intergemeentelijke samenwerking
17.

Hernieuwing engagementsverklaring vzw Pleckske 2021-2025 - Besluit

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.
Actieplan: AP000009 - Dagelijkse werking leefbaar.
Actie: A000047 - Dagelijkse werking leefbaar.
Beleidsveld: BV0530
ARK: 6497000
Omschrijving: Raming Toelage Pleckske VZW en waterconserveringsproject
Historiek
Pleckske vzw werd opgericht op 27 februari 2009 door de volgende stichtende partners: gemeente
Wuustwezel, Centrale Landelijke Gilden, RURANTvzw en Plattelandsklassen vzw. Dit partnerschap werd in
2016 uitgebreid met de volgende 7 gemeenten: Arendonk, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Ravels
en Merksplas.
Het algemeen doel van Pleckske vzw is als volgt beschreven: ‘samenwerken aan het draagvlak voor landen tuinbouw en het platteland. Dit door het opzetten van projecten, op te treden als bruggenbouwer en in te
zetten op kennisdeling. Gericht op bewoners, lokale overheden en land- en tuinbouwers.’ Vzw Pleckske kan
hiertoe initiatieven nemen zoals: sensibilisatieacties, studiedagen waarmee er kennis naar de regio wordt
gebracht, vormingsinitiatieven, aanmaak ondersteunend materiaal omtrent landbouw & platteland, enz…
In het nabije verleden werden reeds initiatieven en projecten opgezet waaraan werd deelgenomen door
verschillende partners zoals: vorming van landbouwgidsen, de oprichting van een netwerk van land- en
tuinbouwbedrijven waar scholen terecht kunnen (project nabijheidseducatie), studiedag rond leegstaande
agrarische gebouwen, de ontwikkeling van educatief materiaal rond land- en tuinbouw uitgewerkt voor
kleuterscholen in de regio (project Kleuterboeren), het uitgeven van een landbouwkrant, pitkamperen,
educatief project ‘Waddisda…ophetveld’ over de landbouwgewassen in de regio.
Pleckske vzw biedt de kans om deel te nemen aan acties en initiatieven voor de land- en tuinbouw in eigen
gemeente;
Deze manier van samenwerken tussen de gemeenten en de partners brengt expertise tot in de gemeente;
De totale gevraagde jaarlijkse financiële inbreng voor de gemeente Brecht bedraagt 2.414,01 € voor de
budgetjaren 2021 t/m 2025. Deze bijdrage is een verdeling van het benodigde budget voor de verdere
werking van Pleckske vzw (11.000€) over de 7 deelnemende publieke werkende leden (Brecht, Essen,
Hoogstraten, Kalmthout, Merksplas, Ravels en Wuustwezel) aan de hand van een objectieve verdeelsleutel
(bevolkingsaantal op 1/1/2018, bron StatBel). Door het stopzetten van de deelname door de gemeente
Arendonk, wijzigde ook de jaarlijkse bijdrage. De bijdrage wordt geplafonneerd op 2.500€ per gemeente,
ongeacht het aantal deelnemende gemeenten. De bijdrage word ook vastgezet voor de ganse periode van 6
jaar, m.a.w. de budgetjaren van 2020 t/m 2025.
Deze bijdrage zal ingezet worden voor de uitvoering van concrete projecten en initiatieven ter uitvoering van
de doelstellingen van vzw Pleckske. Projecten waar ook de gemeente aan kan participeren waardoor de
output proportioneel verdeeld zal zijn tussen de deelnemende gemeenten;
Voor de projecten en initiatieven zal optimaal gebruik gemaakt worden van subsidieaanvragen waardoor de
middelen vanuit de gemeente een hefboom vormen voor het aantrekken van bijkomende Europese,
Vlaamse en/of Provinciale subsidies;
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Motivatie
In bijlage vindt u het verslag van de algemene vergadering 2019, het jaarverslag van de werking 2019, de
jaarrekening 2019 en de begroting voor 2020.
De BinnenbijBoerendag werd voor Brecht oorspronkelijk ingepland voor 26/5/2020 op de geitenboerderij van
Ton Janssen (Westmallebaan 43). De verschillende Brechtse scholen werden uitgenodigd en een aantal
landbouwers zouden hun eigen sector aan de klasgroepen komen toelichten op de boerderij. Door de
coronacrisis is het volledige plan echter on hold gezet tot 2021. De nodige budgetten werden ook
doorgeschoven. Doordat de uitwerking reeds volledig is gebeurd, kan de uitvoering in 2021 vrij vlot terug
opgenomen worden.
De borden met uitleg over de verschillende landbouwteelten van het project "Wadisda... ophetveld?" worden
ook dit jaar geplaatst op percelen die langsheen toeristische routes liggen (fiets- en wandelroutes).
Er wordt op toegezien dat de output van de projecten voldoende groot en zichtbaar is voor de gemeente
Brecht.
De deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de Algemene Vergadering
en Raad van Bestuur van vzw Pleckske, door 1 afgevaardigde aan te duiden voor beide organen.
Wetende dat het hier gaat over ‘een gewone klassieke vzw structuur met gemeentelijke participaties’ (op
grond van art. 386 decreet lokaal bestuur), valt dit niet binnen de verenigingsvorm die beoogd wordt door het
decreet lokaal bestuur (dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging,…).
Kandidaturen voor de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur (zelfde afgevaardigde) kunnen
doorgegeven worden aan secretariaat@brecht.be tot en met 8 december 2020.
Er werd enkel een kandidatuur ingediend door schepen Frans Van Looveren.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.47.53 uur tot 1.52.51 uur.
Stemming:
Met 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen onthouden.
Besluit
Bij geheime stemming: kandidaat algemene vergadering en raad van bestuur Frans Van Looveren:
Met 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen onthouden.
Artikel 1
Akkoord met de vraag tot hernieuwing van het engagement in vzw Pleckske voor de periode 2021-2025.
Artikel 2
Akkoord om een jaarlijkse bijdrage te voorzien van 2 414,01 euro voor de budgetjaren 2021 t/m 2025.
Artikel 3
Frans Van Looveren wordt aangesteld als de afgevaardigde voor de Algemene Vergadering en Raad van
Bestuur.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw Pleckske, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel , de
financiële dienst en de consulent lokale economie en landbouw.
18.

Kaderovereenkomst met DNB met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten
betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie

Juridisch kader
Artikel 6.4.1/7 van het Energiebesluit van 19 november 2010;
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40 – 41 en deel 3
Tital 3;
Artikel 420 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat de toetreding van een gemeente of de uitbreiding
van haar aansluiting bij een opdrachthoudende vereniging afhankelijk is van een beslissing van de
gemeenteraad;
Artikel 41, 2de alinea, 22° stelt dat de gemeenteraad de aan haar toegewezen bevoegdheden, vermeld in
deel 3, titel 3 van het decreet over lokaal bestuur niet kan toevertrouwen aan het college van burgemeester
en schepenen.
Historiek
Onze gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging DNB.
Vanuit de Vlaamse overheid werden openbaredienstverplichtingen opgelegd aan de distributienetbeheerders
waaronder de plicht om het rationeel energieverbruik te bevorderen bij lokale besturen.
DNB formuleert via haar werkmaatschappij Fluvius cvba, die optreedt in naam en voor rekening van DNB,
een aanbod om het gemeentebestuur te ondersteunen bij het energiebeheer van de gebouwen en openbare
verlichting. Het juridisch kader waarbinnen de maatregelen uit dit aanbod kunnen worden uitgevoerd, wordt
vastgelegd in een kaderovereenkomst. Wanneer de gemeente/stad beroep wenst te doen op een maatregel
uit het aanbod, zal hieromtrent een specifieke overeenkomst worden afgesloten.
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Tussen de gemeente werd een kaderovereenkomst afgesloten op 24 november 2011 welke nu beëindigd
is. De ondertekening van de nieuwe kaderovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Motivatie
Per energiebesparende maatregel waarvoor de gemeente beroep wenst te doen op de diensten van Fluvius
cvba zal een afzonderlijke specifieke overeenkomst worden afgesloten. Deze overeenkomsten gelden in
uitvoering van de bijgevoegde kaderovereenkomst. De aanvaarding van de in de specifieke overeenkomsten
geformuleerde aanbod impliceert een beheersoverdracht.
De overeenkomsten kunnen als volgt worden samengevat:
- De kaderovereenkomst:
Deze overeenkomst bepaalt de algemene modaliteiten van de samenwerking tussen onze gemeente en
DNB.
Zij voorziet de mogelijkheid voor DNB om een aanbod te formuleren om het gemeentebestuur van gemeente
Brecht te ondersteunen bij het energiebeheer.
- Specifieke overeenkomsten:
- Indien aan de vraag van de gemeente Brecht kan voldaan worden door het aanbieden van
een consultancydienstverlening zal hiervoor een afzonderlijke specifieke overeenkomst gesloten worden
tussen de gemeente Brecht en DNB.
- Indien een projectaanpak aangewezen is kan een specifieke projectovereenkomst afgesloten worden.
- Daarnaast kan de DNB ook een financiering ter beschikking stellen van de gemeente Brecht indien deze
dit wenst. De kaderovereenkomst bepaalt de modaliteiten en voorwaarden volgens dewelke DNB de
financiering zal verstrekken en de gemeente Brecht het gefinancierde bedrag zal terugbetalen. De concrete
modaliteiten worden in een financieringsovereenkomst vastgelegd.
- De prijs voor de geleverde energiediensten wordt bepaald in de specifieke overeenkomsten en omvat
investeringskosten, studiekosten, …
Deze kaderovereenkomst treedt in werking na ondertekening.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.52.52 uur tot 1.58.41 uur.
Stemming:
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, 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), 2 onthoudingen (Joziena Slegers, Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent goedkeuring om de hierbijgevoegde kaderovereenkomst goed te keuren en af te
sluiten met DNB, adres DNB met het oog op het potentieel leveren van ondersteuningsactiviteiten
betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie binnen de modaliteiten van de
specifieke overeenkomsten.
Artikel 2
De Voorzitter van de gemeenteraad en de Algemeen Directeur worden gemachtigd om deze overeenkomst
te ondertekenen.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit voor kennisgeving en voor verder gevolg over te maken aan de bevoegde diensten
(duurzamegebouwen@fluvius.be – Fluvius – ESCO & DLB) Brusselsesteenweg 199 – 9090 Melle)

aanvullende agenda
19.

Voorstel: Verlenging opschorting belasting op het openbaar domein (markten, kermissen en
terrassen) - I. De Beuckelaer

Motivatie
Door raadslid I. De Beuckelaer werd een voorstel ingediend: Verlenging opschorting belasting op het
openbaar domein (markten, kermissen en terrassen).
De huidige corona-crisis creëert ongeziene schade, zowel op vlak van welzijn, ons sociaal leven, als op
cultureel en economisch vlak. Van ontslag tot faillissement.
In de beleidsnota 2019-2024 van onze gemeente lezen we terecht dat, en ik citeer: “ondernemers en
handelaars de motor vormen van de lokale economie. Zij zorgen voor een ruim aanbod aan goederen en
diensten in de gemeente. Tevens zijn zij een belangrijke factor in de lokale tewerkstelling.”
We kende alvast een goed begin. Op de gemeenteraad van donderdag 14 mei 2020 werd het
belastingreglement op standplaatsen openbaar domein, waar er in het besluit in artikel 5 onder de noemer
‘vrijstellingen’ staat dat ‘de belasting niet verschuldigd is voor innames openbaar domein vanaf de
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inwerkingtreding van deze beslissing tot en met 31 december 2020’ goedgekeurd met eenparigheid van
stemmen.
We zien deze einddatum binnenkort aflopen en komen vandaag met het voorstel en de vraag om als
gemeente onze handelaars en ondernemers te blijven steunen zodoende om ook geen verdere heffing van
de belasting te voorzien tot en met 31 juni 2021 waarna wij de situatie verder kunnen evalueren voor een
eventuele extra 6 maanden verlenging. De vraag luidt dus dat we de opschorting van de belasting op het
openbaar domein binnen onze gemeente verlengen met 6 maanden met dus als (voorlopige) einddatum op
31 juni 2021. Zo ontlasten we onze lokale hard werkende ondernemers die dag in dag uit voor ons
klaarstaan en geven we hen de mogelijkheid om financieel te kunnen recupereren en onze lokale economie
te stimuleren.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.58.42 uur tot 2.01.09 uur.
Besluit
Het voorstel wordt zonder voorwerp verklaard.
20.

Voorstel : Stopzetting coronamaatregelen verenigingen - Groen, Oprecht Brecht, Open VLD

Motivatie
Door de partijen Groen, Oprecht Brecht, Open VLD werd een voorstel ingediend: Stopzetting
coronamaatregelen verenigingen.
De voorstellen die we hierbij indienen worden gedragen door de partijen Open VLD, Oprecht Brecht en
Groen.
De maatregel om je maar aan 1 sport- of vrijetijdsactiviteit te houden is absurd. Het weinige wat onze
jongere generatie nog heeft in deze coronacrisis wordt hier in Brecht ook al aan banden gelegd. Moeten zij
nu ook al bang zijn dat ze hier met de vinger worden gewezen?
Moeten onze burgers nu politie gaan spelen naar elkaar toe, want handhaving is niet mogelijk volgens
burgemeester Deckers? Waarom dan deze heisa? Op school komen jongeren elkaar toch ook tegen.
Deze vrijheidsberoving kunnen wij niet goedkeuren. We begrijpen dat we allen ons steentje moeten
bijdragen maar dat doen we al! We verwijzen hierbij naar de federale, Vlaamse en provinciale maatregelen.
En denken we maar aan de vele bedrijven en winkels die verplicht hebben moeten sluiten, de horeca, onze
ouderen in alle eenzaamheid,… Dit is absoluut een brug te ver. Bovendien hebben de verenigingen het nu al
bijzonder moeilijk zonder extra inkomsten, al zijn de lidgelden wel al door de ouders betaald. Ook zij kunnen
geen compensatie verwachten. Ingevolge de federale maatregelen zijn sportclubs en fitnesscentra gesloten,
evenementen zijn niet toegelaten: de ontspanningsmogelijkheden in groepsverband zijn dan ook nu al
nagenoeg onbestaande.
Wij gaan ook niet akkoord met de werkwijze waarop dit protocol tot stand is gekomen en gecommuniceerd.
Deze houding is absoluut niet bevorderend voor een versterking van een goede sociale samenhang binnen
onze gemeente. En dat is nu juist wat we vandaag hard nodig hebben. Cavalier seul spelen of aan
profileringsdrang doen, kunnen we in deze voor iedereen moeilijke tijden hard missen!
Onze voorstellen luiden dan ook als volgt:
1) Intrekken van het Brechts Coronaprotocol vrijetijdsbesteding vanaf 11 december 2020.
2) Voorafgaand overleg (hiermee wordt participatie en inspraak bedoeld) met de verschillende stakeholders
m.b.t. ingrijpende maatregelen op de levenssfeer van de burgers en op de werking van verenigingen moet
de standaard worden.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 2.01.10 uur tot 2.48.46 uur.
Besluit
Het voorstel wordt zonder voorwerp verklaard en verworpen.
21.

Voorstel : Inventarisatie en benoeming ‘trage wegen’ - P. Van Assche

Motivatie
Door raadslid P. Van Assche werd een voorstel ingediend : Inventarisatie en benoeming 'trage wegen'.
Brecht inventariseert de nog bestaande “trage wegen” en onderzoekt of deze wegen een aantrekkelijker
naam kunnen krijgen in plaats van het nummer uit de Atlas der Buurtwegen.
Motivatie:
We hebben in onze uitgestrekte, landelijke en groene gemeente het geluk (nog) over “trage wegen”
(buurtwegen,…) te beschikken.
Vele van deze wegen bestaan jammer genoeg enkel nog in theorie, werden overbouwd of zijn letterlijk in
geen velden of wegen nog te bespeuren. Terugdraaien kunnen we deze situatie niet en we passen ons
beleid daarop aan. Dat is reactief.
Wat we wél kunnen is zorg dragen voor de nog wel bestaande trage wegen. (Bestaat een geactualiseerde
inventaris van deze wegen ?)
We zouden graag een beleid zien dat proactief is in plaats van reactief.
In de “Atlas der Trage Wegen” (1841) worden deze wegen formeel benoemd met een nummer. Nochtans
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lopen deze wegen altijd wel langs één- of ander historisch of markant punt in het terrein. Het lijkt ons
aantrekkelijker (ook toeristisch) deze wegen te benoemen met de naam van zo’n punt in plaats van met het
nummer uit de Atlas. In het kader van Onroerend Erfgoed opent dat wellicht nog andere mogelijkheden.
Het lijkt ons aangewezen daarbij de plaatselijke inwoners te bevragen. Wellicht kunnen zij de gemeente
adviseren bij het vinden van een toepasselijke naam.
Voor het verslag van de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 2.48.47 uur tot 3.04.16 uur.
Schepen E. Peeters stelt een amendement voor bij het voorstel en herformuleert het voorstel " Brecht werkt
verder aan de inventarisatie en het toegankelijkheidsonderzoek van trage wegen met het oog op een
aantrekkelijke naamgeving van die trage wegen. Het mag niet de bedoeling zijn om voor elke trage weg een
naamgeving te hebben. Dit zal ad hoc behandeld worden."
Voorzitter L. Nicolaï legt het geherformuleerde voorstel ter stemming voor.
Stemming:
Met 23 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, 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), 5
stemmen tegen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel goed "Brecht werkt verder aan de inventarisatie en het
toegankelijkheidsonderzoek van trage wegen met het oog op een aantrekkelijke naamgeving van die trage
wegen. Het mag niet de bedoeling zijn om voor elke trage weg een naamgeving te hebben. Dit zal ad hoc
behandeld worden."
22.

Voorstel: Gevolgen van de nieuwe federale effectentaks op de gemeentefinanciën

Motivatie
Door raadslid P. Van Assche werd een voorstel ingediend: Gevolgen van de nieuwe federale effectentaks op
de gemeentefinanciën
Voorstel:
1.
Brecht kan niet akkoord gaan met deze effectentaks waarbij de federale overheid belastingen oplegt
ten koste van gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, enz.
2.
De gemeenteraad van Brecht richt een brief aan premier Alexander De Croo en minister van
Financiën Vincent Van Peteghem om de negatieve impact van deze effectentaks op lokale besturen aan te
klagen en de federale regering te verzoeken deze maatregel niet door te voeren
Motivatie:
De nieuwe effectentaks van de federale regering zal ook de gemeenten, OCMW’s en onder meer AGB’s en
intercommunales treffen. Het is niet aanvaardbaar dat de federale regering een belasting oplegt aan de
lokale bestuursniveaus. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten verzette zich reeds tegen
deze beslissing van de federale regering. We hekelen het feit dat lokale besturen hierdoor getroffen worden
terwijl zij bijzondere financiële inspanningen leveren om de gevolgen van de corona-crisis voor hun sport- en
cultuurverenigingen, de middenstand en de inwoners die door de crisis worden geraakt, trachten te
temperen.
Officieel heet deze effectentaks een “solidariteitsbijdrage” die moet helpen om de extra kosten in de
gezondheidszorg op te vangen en telt zij niet mee bij de belastingen die de regering De Croo invoert, aldus
Minister Van Peteghem. Door ze een andere naam te geven zou een taks dus geen taks meer zijn. Van
“fake nieuws” gesproken.
Houdt onze gemeente dergelijke effectenrekeningen aan of zou de gemeente overwegen dat in de toekomst
te doen bij wijze van goed financieel beheer ?
De Vlaams-Belangfractie vraagt dat de gemeenteraad van Brecht en het Bestuur in het bijzonder, zich zou
uitspreken tegen deze belasting op lokale besturen.
Voor het verslag van de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 3.04.17 uur tot 3.11.41 uur.
Stemming:
Met 27 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, Joziena
Slegers, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen,
Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel,
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 1 onthouding (Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
Het voorstel wordt verworpen.
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23.

Interpellatie: Evaluatie personeelsgroep Gemeente Brecht - J. Slegers

Motivatie
Door raadslid J. Slegers werd een interpellatie ingediend : Evalutatie personeelsgroep gemeente Brecht.
Oprecht Brecht heeft vernomen dat er binnen onze Brechtse gemeentelijke diensten momenteel een zeer
opmerkelijk verloop is van personeel.
Dit zowel bij personeelsleden die zelf ontslag nemen (zelfs met een groot aantal jaren dienst) en
personeelsleden die ontslagen worden (eveneens met een groot aantal jaren dienst). Klopt dit?
Binnen de verschillende diensten vernemen wij een sfeer van ontevredenheid. Dit maakt het noodzakelijk
om de redenen hiervoor te bekijken. Wij herinneren ons ook allemaal nog de anonieme brief die verstuurd
werd vanuit de groendienst. We ontvangen berichten van misnoegde ambtenaren…
Dit stemt ons bezorgd en we vragen ons af wat is er aan de hand binnen de personeelsgroep?
Daarom een aantal vragen over dit onderwerp:
- Wat is momenteel het effectief personeelsverloop bij de gemeentelijke diensten van Brecht?
- Wat geven ontslagnemende personeelsleden op als reden van hun vertrek?
Wat zijn de percentages van gewenst en/of ongewenst personeelsverloop?
- Is het verloop gekoppeld aan prestaties?
- Wat is hier voorzien om dit tegen te gaan? Bestaat er een systeem van evaluatie en hoe frequent wordt dit
toegepast? Is er voldoende ondersteuning en feedback naar de mensen toe? Kortom, hoe verloopt de
onderlinge communicatie?
- Hoe worden nieuwe mensen begeleid in hun nieuwe functie? Het aanwerven en inwerken van een nieuwe
werknemer, is dit een gedocumenteerd proces?
- Een hoog personeelsverloop kent een aantal mogelijke nadelen voor organisaties die allemaal vertaalt
kunnen worden naar geldelijke zaken, zoals ziekteverzuim, vervanging, kennisoverdracht,
administratieafhandeling, inwerktraject etc.
Is er een beeld van de financiële gevolgen van deze personeelsuitstroom?
Voor het verslag van de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 3.24.06 uur tot 3.30.08 uur.
24.

Interpellatie: Principeovereenkomst en actuele situatie m.b.t. overdracht gemene delen in
Nieuw Rommersheide en de Vijvers - L. Torfs

Motivatie
Door raadslid L. Torfs is volgende interpellatie ingediend: Principeovereenkomst en actuele situatie m.b.t.
overdracht gemene delen in Nieuw Rommersheide en de Vijvers
Tijdens de gemeenteraad van 9 januari van dit jaar werd de principe-overeenkomst tussen de gemeente
Brecht, Pidpa Hidrorio en de Vereniging van Mede-eigenaars voor de verkavelingen De Vijvers en Nieuw
Rommersheide goedgekeurd met betrekking tot de overdracht van de gemene delen.
Burgemeester S. Deckers verlaat de zitting.
Voor de gemeenteraad van 10 september ll. stond de intrekking van deze principeovereenkomst en de
wijziging door een nieuwe geagendeerd maar dit punt werd toen van de agenda gehaald.
Wat is de reden dat dit punt toen van de agenda werd gehaald?
Wordt dit punt nog opnieuw geagendeerd?
Uit goede bron hebben wij mogen vernemen dat de gemeente een adviseur zou geraadpleegd hebben.
Waarom is niet erg duidelijk. En waarom de Syndicus hier niet bij betrokken werd is al helemaal niet
duidelijk. Informatie, inspraak en communicatie met de verschillende partijen zou het dossier alleen maar ten
goede komen. Het is toch de bedoeling om stappen vooruit te zetten om zo tot een degelijke, voor iedereen
positieve, overdracht te komen waarbij deze overdracht en de uitvoering op het terrein op een redelijke
termijn tot stand kan komen.
Wat is de actuele situatie van de overdracht?
Wat is de actuele situatie van de geplande werken?
Ik stelde enkele van deze vragen ook uit naam van bezorgde bewoners die weinig schot in de zaak zien
komen, met de terechte opmerking dat het dossier ondertussen al een hele tijd aansleept.
Burgemeester S. Deckers neemt terug deel aan de zitting.
Voor het verslag van de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 3.24.06 uur tot 3.30.08 uur.
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25.

Interpellatie: Domein De Merel: bevraging en participatie, losloopgebied honden,
tennisinfrastructuur en bosaanplant - L. Torfs

Motivatie
Door raadslid L. Torfs werd volgende interpellatie ingediend: Domein De Merel: bevraging en participatie,
losloopgebied honden, tennisinfrastructuur en bosaanplant
1. Bevraging en participatie
In de gemeenteraad van 13 juni van vorig jaar werd het voorstel van Groen om een nieuwe bevraging onder
de bevolking te organiseren door schepen Beyers goedgekeurd: een bevraging rond voorstellen, meningen
en visies over de invulling van De Merel.
Er zou een studiebureau aangesteld worden voor de opmaak van een masterplan voor het domein, en een
bevraging en participatie door de burger zou mee opgenomen worden.
Wat is de stand van zaken? Welk studiebureau werd hiervoor aangesteld? Op welke manier zal de
bevraging verlopen en hoe kunnen burgers hierin participeren?
2. Losloopgebied voor honden
In de gemeenteraad van 9 mei eveneens van vorig jaar stemde schepen Janssens ermee in om te
onderzoeken of er in Brecht een losloopgebied voor honden kan voorzien worden en dit hoefde niet specifiek
op domein De Merel te zijn, kan ook op een andere plaats gerealiseerd worden.
Hoever staat het met dit onderzoek?
Welke plaatsen werden al onderzocht als mogelijk losloopgebied voor honden?
Is er al een realisatie gepland?
Hoe komt het dat er enige tijd geleden al werd gestart met de aanleg van een zone in het gebied dat
ingekleurd staat als bosgebied? Onreglementair werd de onderbegroeiing, wat een wezenlijk onderdeel
uitmaakt van een bos, door de gemeentelijke diensten verwijderd. Dit is toch tegen de voorschriften van het
RUP en mag al niet uitgevoerd worden zonder een omgevingsvergunning. Werd er dan geen advies
ingewonnen bij de omgevingsambtenaar en de milieuambtenaar? Blijkbaar niet want anders hadden jullie als
gemeentebestuur geweten dat deze werken illegaal zijn. De gemeente geeft het goede voorbeeld: “burgers,
lap reglementeringen, wetten en voorschriften aan uw laars, wij als gemeentebestuur doen dat ook.” Mooi is
dat! Maar blijkbaar werden deze werken stilgelegd, en terecht! We vermoeden dat hiertegen klacht werd
ingediend, zo ja, door wie en hoe gaat dit verder?
3. Tennisinfrastructuur
Blijkbaar heeft het college van burgemeester en schepenen onterecht een omgevingsvergunning afgeleverd.
Agentschap Natuur en Bos verleende een ongunstig advies en gelet op artikel 4.3.3. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening kon het college de vergunning niet toekennen. Weer een staaltje van deugdelijk
bestuur: en met deugdelijk bedoelen we de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd en beheerd. En wie is
er uiteindelijk de dupe van deze manier van werken en vergunningen afleveren? Inderdaad, in eerste
instantie de concessiehouder want zij kunnen niet starten met hun project, en in tweede instantie de burger
want het project wordt nog maar eens nodeloos uitgesteld.
Er werd dan ook beroep ingediend door het Agentschap Natuur en Bos.
Wat is nu de stand van zaken betreffende de tennisinfrastructuur?
4. Bosaanplant zonevreemde akkerlanden
Aan het begin van de Schippersdreef, komende vanaf de Schotensteenweg en voorbij de bebouwing, liggen
zonevreemde akkerlanden. Volgens het gewestplan is dit groengebied. Het is toch de bedoeling om deze
foute toestand in orde te brengen, te regulariseren en zodoende het weiland aan te planten.
Wanneer gaat deze bebossing uitgevoerd worden?
Voor het verslag van de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 3.30.08 uur tot 3.47.30 uur.
26.

Vraag: Corona in het licht van de maatschappelijke dienstverlening _ P. Van Assche

Motivatie
Door raadslid P. Van Assche werd volgende vraag ingediend: Corona in het licht van de maatschappelijke
dienstverlening.
Corona houdt ons allen reeds (nagenoeg) een jaar bezig en dat zal in 2021 niet anders zijn. Hoewel bij
aanvang van de crisis in deze Raad gesteld werd dat de toename van OCMW-tussenkomsten eerder
beperkt bleef, lijkt er in het algemeen wel een grote toename te zijn.
We zouden graag een actuele stand van zaken opmaken m.b.t. de maatschappelijke dienstverlening in onze
gemeente.
Voorzitter L. Nicolaï verlaat de zitting.
We konden op 14 oktober in het Nieuwsblad lezen dat er elke maand 5 tot 6 gezinnen bijkomen op de
tweewekelijkse voedselbedeling in Sint-job in ’t Goor.
In Antwerpen steeg de vraag om steun bij het OCMW met 42%. Het aantal mensen die beroep moesten
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doen op een leefloon steeg met 7%. Het Federaal Planbureau schat de toename op 7 à 9%.
Er is een grote toename van mensen die beroep doen op de voedselbanken. De vraag naar gratis voeding
steeg landelijk genomen van 115 000 hulpbehoevenden in 2010 naar 195 000 dit jaar (cijfer juni 2020). De
stijging ligt vooral bij alleenstaande ouders en ouderen. De voedselpakketten zijn dikwijls ook niet meer
aanvullend, maar essentieel.
4 op 10 Vlamingen vrezen dat de corona-crisis hen in financiële problemen zal brengen en besparen reeds
op niet levensnoodzakelijke uitgaven.
De nieuwe Vlaamse armoedebarometer kleurt rood. De vergelijking van de armoedesituatie van onze
gemeente kent van 2008 tot 2019 zelfs een negatieve waarde van 8. De kansarmoede die na 2016 aan een
ernstige opmars bezig was (2016: 1,7% naar 7,4% in 2019 !) laat het ergste veronderstellen voor 2020.
https://www.komafmetarmoede.be/armoedebarometer/de-cijfers/
 Is er bij het OCMW van onze gemeente een stijging van het aantal vragen om hulp gekoppeld aan
de corona-crisis ? Zo ja, om welk soort vragen gaat het dan ? Graag een overzicht daarvan met het
aantal vragen per thema.
 Heeft er zich sinds de aanvang van de corona-crisis een nieuwe groep van cliënten aangeboden:
mensen die in het verleden geen contact hadden met het OCMW ? Zo ja, welk profiel hebben die
cliënten ?
 Winkelen is tijdens de corona-crisis onmiskenbaar duurder geworden. De gestegen kostprijs weegt
zwaarder door voor mensen die reeds voor de crisis hulpbehoevend waren. Wat doet ons OCMW
concreet voor die cliënten ?
 Denkt het OCMW alle inwoners die maatschappelijke hulp kunnen gebruiken en meer bepaald
slachtoffers van de corona-crisis, te bereiken ? Zo ja, graag toelichting over de toegepaste
methodiek. Zo niet, hoe zal daaraan verholpen worden ?
 Een veelal verdoken maar tijdens de corona-crisis toegenomen probleem is dat van intra-familiaal
geweld. Heeft het OCMW zicht op die problematiek in onze gemeente ? Hoe wordt daar mee
omgegaan wanneer intra-familiaal geweld wordt vastgesteld / gemeld / vermoed ?
Eenzelfde vraag geldt voor de problematiek van de vereenzaming.
 Sommige gemeenten berichten dat hun OCMW nauwelijks nog kan voldoen aan de vraag van
cliënten om een betaalbare huurwoning. Voor één woning meldt zich een tienvoud aan kandidaten.
Kent ook onze gemeente dat probleem ?
Voorzitter L. Nicolaï neemt terug deel aan de zitting.
Vlaams Belang heeft altijd gesteld dat een politiek die armoede wil bestrijden niet alleen mensen uit de
armoede moet halen, maar er ook moet voor zorgen dat bestaansonzekeren niet in de armoede vallen. Als
principe geldt dat tewerkstelling de basisbescherming tegen armoede is. In het voeren van een
aanbodbeleid en het voorzien in individuele trajecten naar werk, kunnen de lokale sociale diensten een rol
spelen. Corona doet echter veel communicatie via telefoon of digitale middelen verlopen. In dit kader kan dat
een rem zijn.
 Hoe verloopt de arbeidstrajectbegeleiding in onze gemeente momenteel ?
 Hoeveel cliënten van het OCMW maken daar gebruik van ?
Voor het verslag van de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 3.47.31 uur tot minuut 2.30 in de
tweede opname..
27.

Vraag: Dierenwelzijn - P. Van Assche

Motivatie
Door raadslid P. Van Assche werd volgende vraag ingediend : dierenwelzijn
1. “Hondenbos” ook wel HondenLosLoopGebied genoemd.
Recente gebeurtenissen hebben het belang van het aangelijnd houden van honden (zoals ook door
ons GAS-reglement voorzien) nogmaals in het licht gesteld.
Van hogerhand werd ten gevolge daarvan de boodschap meegegeven dat de politie nauwlettender
op deze aanlijning zal controleren.
We weten dat de gemeente doende is een grote(re) hondenweide in te richten op “De Merel”. Met
Corona is dit niet onmiddellijk een topprioriteit (of… net wél ?). Graag een stand van zaken.
We zouden een bijkomende locatie kunnen overwegen in het Fit-o-Meter bos aan De Heidepony’s.
De bestaande Fit-o-Meter wordt, naar ons ter ore kwam, immers nauwelijks gebruikt.
Hoe zou de gemeente daar tegenover staan ?
2. Sterilisatie katten.
Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook
gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).
Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid waardoor elke kat, voor de leeftijd van 5
maand oud gesteriliseerd moet worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de
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registratie in de databank CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 moesten ten laatste op 1 januari 2020
gesteriliseerd zijn.
Wordt deze sterilisatie door de gemeente gefaciliteerd ? Hoe ? Naar verluidt kan geen beroep meer
gedaan worden op ’t Dierenhuisje ?
Zijn reeds resultaten bekend n.a.v. het POPCAT-onderzoeksproject/enquête ?
Het eerste deel van de vraag wordt ingetrokken en zal als agendapunt op de gemeenteraad in januari
opgenomen worden.
Het tweede deel van de vraag wordt tijdens huidige zitting behandeld.
Voor het verslag van de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van minuut 02.31 (tweede opname)
tot minuut 7.21.

BESLOTEN
organisatie en personeel
28.

Antwoord agentschap binnenlands bestuur op klacht personeelslid dd. 13 juli 2020 kennisname

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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