Zitting van de Gemeenteraad donderdag 8 april 2021
Aanwezigen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

OPENBAAR
verslag - dagorde
1.

Verslag voorgaande zitting d.d. 11 maart 2021

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 januari 2019 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad.
Historiek
Bij aanvang van de zitting leest voorzitter L. Nicolaï een brief voor van raadslid P. Van Assche betreffende
het gebruik van de software 'E-notulen' voor de raad van maatschappelijk welzijn en voor de gemeenteraad.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 03.22 minuten tot 10.15
minuten.
Motivatie
Het verslag voorgaande zitting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 10.16 minuten tot 15.46
minuten.
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, Annemie
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans
Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus,
Pieter Poriau), 2 stemmen tegen (Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel), 3 onthoudingen (Joziena
Slegers, Luc Torfs, Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 maart 2021, dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen, wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

ruimte - infrastructuur
2.

Lastvoorwaarden aankoop veegwagen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 2021/007

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000006 Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.
Actieplan: AP000020 Dagelijks werking dienstverlening
Actie: A000078 Dagelijkse werking dienstverlening
Beleidsveld:011901
ARK: 2420000
Omschrijving: Aankoop voertuigen en buitengewoon onderhoud voertuigen
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende
het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag
excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
Motivatie
In het kader van de opdracht “Lastvoorwaarden aankoop veegwagen” werd een bestek met nr. 2021/007
opgesteld door de Groendienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 175.000 euro excl. btw of 211.750 euro incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.
Raadslid P. Van Assche stelt voor om de selectiecriteria aan te passen op het vlak van financiële
draagkracht. De totale omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht betreft, zou
minimum 300.000 euro moeten bedragen.
Schepen D. De Veuster stemt hiermee in.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 15.47 minuten tot 23.45
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, Annemie
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 2 onthoudingen (Joziena
Slegers, Luc Torfs)
Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2021/007 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden aankoop veegwagen”
(aangepaste versie), opgesteld door de Groendienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 175.000
euro excl. btw of 211.750 euro incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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3.

Onderhoud en herstellingswerken wegen Brecht - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - 2021/011

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.
Actieplan: AP000005 - Brecht zet in op het groene karakter van de gemeente en degelijk onderhoud ervan.
Actie: A000013 - Dagelijkse werking wegen- en groendienst.
Beleidsveld: BV0200
ARK: 2240000
Omschrijving: Onderhouds- en herstellingswerken gemeentewegen, voet- en fietspaden (o.a.
overlagingswerken)
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende
het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
Motivatie
In het kader van de opdracht “onderhoud en herstellingswerken wegen Brecht” werd een bestek met nr.
2021/011 opgesteld door de Dienst secretariaat.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 254.480 euro excl. btw of 307.920,80 euro incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Schepen D. De Veuster meldt dat bij de straatnamen in het bestek 'Henri Dunantlaan' staat in plaats van
'Henri Dunantlei'.
Dit zal aangepast worden.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 23.46 minuten tot 27.49
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2021/011 en de raming voor de opdracht “onderhoud en herstellingswerken wegen
Brecht”, opgesteld door de Dienst secretariaat worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 254.480
euro excl. btw of 307.920,80 euro incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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ruimte - ruimtelijke ontwikkeling
4.

Grondafstand Scheepvaartlaan: Akte Mevr. M Goossens - Goedkeuring

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdomein: D000006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening
Actie: A00078 - Dagelijkse werking dienstverlening
Beleidsveld: BV 011901
ARK: 6144100
Omschrijving: Procedure - en gerechtskosten (ook advocaten) gemeente en OCMW
Juridisch kader
Decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
Historiek
Om de weg- en rioleringswerken in de Scheepvaartlaan te realiseren dienen de aangelanden grondafstand
te doen zodat de Scheepvaartlaan een volwaardig en degelijk uitgeruste weg met riolering kan worden.
Eén van de aangelanden (perceelafd. 1 sectie M61lbl4) wordt ontsloten aan de Schotensteenweg, doch
loopt helemaal door tot aan de Scheepvaartlaan.
Links en op het einde van het perceel dient een gratis grondafstand gerealiseerd te worden van 447,30 m2
en bijkomende extra van 17,60 m2 voor het maken van een bocht.
De eigenaar van dit perceel heeft echter geen baat bij de weg- en rioleringswerken in de Scheepvaartlaan.
ln het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2018 is hierover een eerste akkoord
beschreven.
ln de vergadering van 2 september 2020 is samen met de eigenares Mieke Goossens (vergezeld van haar
dochter) het volgende overeengekomen:
- De eigenaar doet een gratis grondafstand naar de gemeente voor het gedeelte links en achteraan haar
perceel (447,30 m2) en tevens ook de driehoek (17,60 m2) die nodig is om de bocht te nemen. Hierdoor zal
het eerste gedeelte van de Scheepvaartlaan volledig openbaar domein worden.
Aangezien de eigenaar van het perceel geen baat heeft bij de weg- en rioleringswerken is het verantwoord
dat de kosten voor opmeting en opmaak van notariële akte voor de grondafstand ten laste wordt genomen
door de gemeente. Tevens betaalt de gemeente de onkosten van de landmeter voor het uitzetten van de
nieuwe rooilijn.
Op datum van 15 september 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen haar akkoord gegeven
voor aanstelling landmeter voor de gratis grondoverdracht.
Op datum van 27 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen haar akkoord gegeven
voor aanstelling notaris voor het opmaken van akte.
Motivatie
Om de weg- en rioleringswerken in de Scheepvaartlaan te realiseren dienen de aangelanden grondafstand
te doen zodat de Scheepvaartlaan een volwaardig en degelijk uitgeruste weg met riolering kan worden.
Notaris De Sadeleer heeft in opdracht van de gemeente een notariële akte opgemaakt voor de gratis
grondafstand in de Schotensteenweg voor het perceel afd. 1 sectie M61b4, eigenaar mevr. M. Goossens.
Overeenkomstig artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur is de beslissing over de overdracht van gronden
aan de gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient
dan ook voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden.
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 27.50 minuten tot 30.54
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen Schotensteenweg ter hoogte van
Scheepvaartlaan met een totale oppervlakte van 464,90m² - gelegen in de zone voor openbare wegenis,
zoals aangeduid op het plan van d.d. 3 november 2020, bijgevoegd van Studieburo Schillebeeckx uit
Westmalle, betreffende een bestaande wegverbinding gelegen tussen de Scheepvaartlaan Schotensteenweg, Brecht, kadastraal gekend als sectie M61K4 + M61L4.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en aan
Mevrouw M. Goossens, eigenaar van het betrokken perceel.
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5.

OMV2020/473 - Gedeeltelijke afschaffing buurtwegen nr. 19 en 21 - geïntegreerde procedure Vaartkant Links 35 - 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,
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 d.d. 27 november 2015.
Het Decreet houdende de gemeentewegen d.d. 03/05/2019, datum inwerkingtreding 1 september 2019.
Atlas der buurtwegen voor de gemeente Brecht, d.d. 10 april 1841.
Historiek
OMV2020/473: De heer Paul Brosens wonende te Vaartkant Links 35 te 2960 Brecht heeft per beveiligde
zending van 26 november 2020 een aanvraag van een omgevingsvergunning ingediend.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Vaartkant Links 35, kadastraal bekend: (afd. 4) sectie
D 310 Y2.
De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een
loods.
De geïntegreerde procedure voor opheffing van gemeentewegen (2 op het terrein niet meer zichtbare
buurtwegen) wordt toegepast.
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 zal
worden.
Het ingediende dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 01/02/2021.
Geïntegreerde procedure
Het perceel van aanvraag wordt getroffen door het tracé van 2 op het terrein niet meer zichtbare
buurtwegen, nr. 19 en 21, die volgens het geoloket van de provincie Antwerpen nog niet formeel afgeschaft
zijn. Aangezien er een conflict bestaat tussen het tracé van buurtwegen nr. 19 en 21 en het voorgenomen
bouwproject, kan er geen wettige omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden
afgeleverd, zolang de betreffende buurtwegen niet eerst formeel verlegd of afgeschaft zijn.
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, 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 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 OMV2020/473 werd het grafisch plan
"BA_loods_I_N_1.pdf" en een afschaffingsdossier opgesteld door landmeter-expert Philip Kegels, gevoegd
in functie van de afschaffing van de buurtwegen.Op het grafische plan worden de buurtwegen in bruin
aangegeven. De kadastrale gegevens en eigenaars van de aanpalende percelen zijn op het plan vermeld.
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. 19 start t.h.v. de huidige Houtstraat (Chemin n°9) en loopt t.h.v. het huidige tracé van Vaartkant
Links verder in zuidoostelijke richting, waarbij het perceel van aanvraag, buurtweg n°21, en de vaart
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doorkruist worden. Verder in zuidoostelijke richting werd de buurtweg reeds afgeschaft (1885) tot aan
Vaartkant Recht (Chemin n° 209).
Buurtweg nr. 21 start t.h.v huidige industriegebouwen Vaartkant Rechts 7-9, loopt in noordoostelijke richting
het kanaal over, kruist t.h.v. het perceel van aanvraag buurtweg 19, om verder als de huidige gemeenteweg
Groenstraat uit te komen op buurtwegen 89 en 9 (Bevrijdingsstraat)
Buurtweg 19 heeft volgens het grafische plan op het perceel van aanvraag een breedte van 10 meter over
een afstand van gemiddeld ca. 21 meter (oppervlakte: 219m²). Buurtweg 21 heeft een breedte van 9 meter,
de totale oppervlakte van de buurtweg op het perceel bedraagt 118,5m²
Het perceel van aanvraag is bebouwd met een bedrijfswoning en loods. De aangevraagde
stedenbouwkundige handelingen bestaan uit het bouwen van een bijkomende loods (120m²). De
buurtwegen zijn op het terrein niet meer zichtbaar, deels overbouwd en zodoende in onbruik geraakt.
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 10/02/2021 tot en met 12/03/2021. 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. Er diende voor deze aanvraag geen externe adviezen
ingewonnen te worden.
Advies
De gemeentewegen (oude buurtwegen) zijn op het perceel van aanvraag niet meer zichtbaar, deels
overbouwd, en bijgevolg in onbruik geraakt. Het niet-gebruik van de buurtweg kan worden vastgesteld door
afwezigheid van de weg op foto's bij de aanvraag en actuele luchtfoto's. De buurtweg is reeds op de
luchtfoto Vlaanderen zomer 1971 ter hoogte van het perceel niet meer waarneembaar. De afwezigheid van
de buurtweg wordt bevestigd op het opmetingsplan en in de daarop vermelde berekening van de
meerwaarde door dhr. Philip Kegels, beëdigd landmeter-expert: "Waardebepaling: Er wordt geen
waardevermindering bepaalt over het af te schaffen deel van de gemeenteweg. Gezien de huidige
bebouwing dateert van 1990, is het niet meer redelijk om hier als gemeente een vergoeding voor te vragen."
Het perceel van aanvraag is gelegen in de gewestplanbestemming industriegebieden, en wordt ontsloten
door de voldoende uitgeruste, geasfalteerde gemeenteweg Vaartkant Links
De verkeersveiligheid en de ontsluiting van het perceel van aanvraag en aangrenzende percelen wordt door
de opheffing van buurtwegen n° 19 en 21 op het perceel niet in het gedrang gebracht. De aangevraagde
wijziging van het gemeentelijk wegennet (gedeeltelijke afschaffing buurtwegen) schaadt het algemeen
belang niet. Er werden geen bezwaarschriften ingediend m.b.t. de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg.
Een deel van de buurtweg n°19 werd in 1885 reeds opgeheven.
Vanuit de dienst omgeving wordt positief advies gegeven voor de gedeeltelijke afschaffing van de
buurtwegen nr. 19 en 21 op het perceel van de omgevingsvergunningsaanvraag met gemeentelijk kenmerk
OMV2020/473, zijnde Vaartkant Links 35 te Brecht, kadastraal bekend als (afd. 4) sectie D 310 Y2.
Motivatie
Cfr. artikel 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning (OVD) 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 buurtwegen niet meer zichtbaar zijn 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 n°19 en n°21 in het kader van de vergunningsaanvraag. In de
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beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg kan de gemeenteraad
voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid (i.c. het college van burgemeester en
schepenen) in de eventuele vergunning opneemt (art.70 en 75 GWD, art.31 en 65 OVD).
De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 19 en nr. 21 wordt ter besluit voorgelegd aan
de gemeenteraad.
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).
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 30.55 minuten tot 32.38
minuten.
Stemming:
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen,
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit tot de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 19 en nr. 21, te Vaartkant Links
35, kadastraal bekend: (afd. 4) sectie D 310 Y2, volgens het grafische plan opgesteld door landmeter-expert
Philip Kegels, bij de omgevingsvergunningsaanvraag van de heer Paul Brosens wonende te Vaartkant Links
35 te 2960 Brecht voor het bouwen van een loods.
Artikel 2
De gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 19 en 21 wordt opgenomen in het gemeentelijk
wegenregister.
Artikel 3
Het besluit van de gemeenteraad wordt toegevoegd aan het omgevingsvergunningendossier met
gemeentelijk kenmerk OMV2020/473.
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).
6.

Straatnaamgeving Huppeldepupstraatje - Voorlopige vaststelling

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren
Actieplan: AP000007 - Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften,
met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente
Actie: A000043 - Dagelijkse werking omgeving
Juridisch kader
Het decreet van B mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand is van toepassing. Het
decreet van. 28 januari 1977 lot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (8.S. 07
.04.1977), gewijzigd op 0110711987 en 0410211997 en 2911112002 is van toepassing. Dit decreet legt de
procedure voor straatnaamgeving vast.
Historiek
In 2020 werd de parking aan basisschool De Schakel opnieuw aangelegd en ontstond er een trage
wegverbinding (zie bijlage). De leerlingen stelden vervolgens een top drie samen. Dit werd voorgelegd aan
de cultuurraad.
Op 14 december 2020 adviseerde de cultuurraad "Huppeldepupstraatje" als nieuwe straatnaam. De straat
zal geen huisnummers kennen.
Op 9 februari 2021 nam het college burgemeester en schepenen akte van het verslag van de raad van
bestuur van de cultuurraad.
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Motivatie
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden, moet er een nieuwe straatnaam gekozen
worden voor de trage wegverbinding langsheen de parking van basisschool De Schakel.
Op 14 december 2020 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaamgeving. De cultuurraad geeft
het advies om te kiezen voor Huppeldepupstraatje.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 32.39 minuten tot 34.44
minuten.
Stemming:
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen,
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de nieuwe straatnaam Huppeldepupstraatje voorlopig vast.
Artikel2
De gemeenteraad geeft de opdracht een openbaar onderzoek te organiseren gedurende een periode van 30
dagen.
Artikel3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving en de dienst burgerzaken.
7.

Aankoop Mudaeusstraat 7 - Gemeenteplaats 2 - 2A - Tijdelijke verkoop- aankoopbelofte Addendum

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 : A000085 - Aankoop en verbouwing Mudaeusstraat 7 - Gemeenteplaats 2 en 2 A (carrefour)
Beleidsveld: 0705
ARK: 2210000
Omschrijving: Aankoop en verbouwing pand Mudaeusstraat 7 (Carrefour)
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
Historiek
Beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 2 februari 2021 - Aanstelling notaris De Sadeleer aankoop Mudaeusstraat 7 - Gemeenteplaats 2 - 2A
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 11 februari 2021 - Aankoop Mudaeussstraat 7 - Gemeenteplaats 2 - 2A Tijdelijke verkoop - aankoopbelofte
Motivatie
De gemeenteraad keurde op 11 februari 2021 de aankoop-verkoopbelofte voor het perceel - Mudaeusstraat
7 - Gemeenteplaats 2 en 2A goed.
Deze aankoop zal een goede oplossing bieden aan de tijdelijke huisvestingsproblematiek voor de bibliotheek
en voor de gemeenschapsfuncties tijdens de verbouwingswerken in het gemeenschapscentrum Jan Van Der
Noot.
Dit zal immers in de toekomst verbouwd worden tot een nieuw administratief centrum met
gemeenschapsfuncties.
Op 15 januari 2021 werd een schattingsverslag opgemaakt door landmeter, Jelle Broothaerts in opdracht
van Igean, waarbij het goed, kadastraal gekend onder Brecht, 3 Afdeling, Sectie D, nrs. 592r, 592s, 592t,
588h, 588k werd geschat op 1.887.000 euro.
Notaris De Sadeleer maakte een tijdelijke verkoop-aankoopbelofte op voor de aankoop van het onroerend
goed. Het betreft de volgende kadastrale percelen:
1) D nummer 0588H, met een oppervlakte van 562m²
2) D nummer 0592R met een oppervlakte van 644m²,
3) D nummer 0592S met een oppervlakte van 17m²,
4) D nummer 0592T met een oppervlakte van 15 m²,
5) D nummer 0588K met een oppervlakte van 15m² (dit perceel enkel wat betreft de grond)
In totaal gaat dit over een totale oppervlakte volgens kadaster van 1.253m²
Het goed zal aangekocht worden voor de prijs van 825.000,00 euro.
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Er wordt echter nog een addendum toegevoegd aan de aankoop-verkoopbelofte waarin twee extra
bepalingen werden opgenomen over:
1) "roerende goederen -In deze verkoop zijn geen roerende begrepen. De kandidaat-verkoper verklaart dat
de winkelruimte en het magazijn op heden volledig ontruimd zijn.
2/ "Stookolietank - De kandidaat-verkoper verklaart dat er een stookolietank aanwezig is. De verkoper
verbindt er zich toe om een conformiteitsattest te bezorgen aan de koper en dit uiterlijk bij het verlijden van
de notariële akte.
Voor het overige verwijzen de partijen naar de overeenkomst tussen hen opgemaakt en goedgekeurd
door de gemeenteraad , welke verder tussen hen ongewijzigd van toepassing blijft.
De toevoeging van het addendum aan de verkoop-aankoopbelofte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 34.45 minuten tot 40.20
minuten.
Stemming:
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (Ilse De Beuckelaer), 2 onthoudingen
(Joziena Slegers, Luc Torfs)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de toevoeging van het addendum aan de tijdelijke verkoopaankoopbelofte van het perceel Mudaeusstraat 7, Gemeenteplaats 2 en 2A, kadastraal gekend onder
D nummer 0588HP0000 ( 562m²) , D nummer 0592RP0000 (644m²), D nummer 0592SP0000 (17m²), D
nummer 0592TP0000 (15 m²), D nummer 0588KP0000 (15m² enkel wat betreft de grond) voor de prijs van
825.000,00 euro.
Artikel 2
Het addendum bij de tijdelijke verkoop-aankoopbelofte zal ondertekend worden door Sven Deckers,
burgemeester en Annemie Marnef, algemeen directeur.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de financieel directeur.

financiën
8.

Belastingreglement op standplaatsen openbaar domein

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000003 - We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis
wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.
Actieplan: AP000013 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
Actie: A000055 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
Beleidsveld: BV 0020
ARK: 7360000, 7360100, 7360300
Omschrijving: Belasting markten, Belasting kermissen en Belasting inname openbaar domein
(handelsinrichtingen)
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41.
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van
besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen
van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de
besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019.
Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 14 mei 2020 over het belastingreglement op standplaatsen openbaar domein.
Gemeenteraadsbeslissing van 14 januari 2021 over het belastingreglement op standplaatsen openbaar
domein.
Motivatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
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Echter, gezien de blijvende impact van de Coronacrisis dringt een aanpassing van dit reglement zich op. De
impact op de handelsvoering in de (ambulante) handel en horeca is groot. Er was reeds eerder een
vrijstelling van de belasting op standplaatsen openbaar domein voorzien vanaf maart 2020 tot en met 30
april 2021. Deze vrijstelling wordt nu verlengd tot en met 30 september 2021.
Met dit besluit komt de gemeente tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale
belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten
betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen
opvangen. Het gaat om een geraamde (bijkomende) minderontvangst van 19.500 euro (markten), 5.000
euro (kermissen) en 7.000 euro (terrassen). De totale minderontvangsten voor 2021 zijn daarmee geraamd
op 35.100 euro (markten), 9.000 euro (kermissen) en 7.000 euro (terrassen).
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 40.21 minuten tot 43.15
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op standplaatsen openbaar
domein.
Artikel 2 Definitie
Onder standplaatsen openbaar domein moet worden verstaan alle toevallige en vaste standplaatsen
ingenomen door handels-en beroepsinrichtingen op gemeentelijke pleinen en openbare wegen alsmede op
het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten.
Artikel 3 Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van de dienstverlening.
Artikel 4 Tarief
De belasting voor de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein (exclusief kermissen,
circussen en terrassen), wordt vastgesteld op 0,55 euro per m² bezette oppervlakte per dag. Een korting van
10% wordt toegestaan indien betaald wordt per kwartaal en een bijkomende korting van 10% voor
betalingen per jaar.
De belasting voor kermissen, circussen en terrassen op het openbaar domein wordt vastgesteld op 0,40
euro per m² bezette oppervlakte per dag voor een oppervlakte van minder of gelijk aan 50 m². Voor een
oppervlakte die 50 m² overschrijdt, bedraagt de belasting vanaf die overschrijding 0.50 euro per m².
De belasting voor het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten op openbare markten wordt bepaald op
1,25 euro per aansluiting per begonnen marktdag. Op voorafgaandelijke betalingen van elektriciteit op
jaarbasis wordt een korting van 10% toegestaan.
De belasting voor het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten door kermissen en circussen wordt als
volgt vastgesteld:
Woonwagen 20A / 2-polig
: 10 euro
Attractie 20A / 2-polig
: 20 euro
Attractie 32A / 2-polig
: 40 euro
Attractie 32A / 3-polig
: 80 euro
Attractie 63A / 3-polig
: 120 euro
Deze tarieven gelden voor de ganse duur van de kermis/circus.
Artikel 5 Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor standplaatsen die, na toelating van het gemeentebestuur, ingenomen
worden ten voordele van een erkend goed doel.
De belasting is niet verschuldigd voor innames openbaar domein vanaf de inwerkingtreding van deze
beslissing tot en met 30 september 2021.
Artikel 6 Wijze van inning
De belasting op losse standplaatsen op de wekelijkse markten en de standplaatsen op jaarmarkten worden
contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Abonnementen op wekelijkse markten en de inname van het openbaar domein door terrassen moeten
betaald worden binnen de twee maanden na verzending van de factuur.
De belasting op de standplaats van kermissen wordt op basis van het toegekende abonnement en voor
circussen na gemeentelijke toelating, gefactureerd en is verschuldigd voor aanvang van de betreffende
kermis/circusvoorstelling.
Bij niet-betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 7 Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
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De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 8 Niet-betaling
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00
euro aangerekend voor de verzending.
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd.
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend.
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend.
Artikel 9 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. De gemeente brengt de
toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330
van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 10
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze.

mens - vrije tijd
9.

Vernieuwing huurovereenkomst turnzaal Maria Middelares - Goedkeuring

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 - Dagelijkse werking bruisend/actief.
Actie: A000074 - Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 0742
ARK: 6100000
Omschrijving: Vergoeding kunstgrasvelden en huurkost Maria Middelares
Historiek
CBS/2018/2016 & CBS/2021/247
Motivatie
Voor de afgelopen 3 jaar werd er een overeenkomst afgesloten met Maria Middelares voor het naschools
gebruik van hun sportinfrastructuur. Op die manier kon de gemeente infrastructuur aanbieden voor de
sportclubs in Sint-Job, wat door het in privéhanden vallen van sporthal De Zandbergen in gevaar kwam. Die
overeenkomst loopt af in augustus, maar gezien de succesvolle samenwerking van afgelopen periode, willen
beide partijen graag een nieuwe overeenkomst afsluiten.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 43.16 minuten tot 46.25
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de huurovereenkomst tussen Maria Middelares en de gemeente goed voor het
naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur voor 500 euro per maand en een termijn van 3 jaar.

intergemeentelijke samenwerking
10.

ELZ Voorkempen - vaccinatiecentrum - samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

Juridisch kader
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB), meer bepaald artikelen 392-395.
Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.
“Draaiboek voor het vaccinatiecentrum” van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid,
gepubliceerd op https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-vaneenvaccinatiecentrum.
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Historiek
Op 15 februari 2021 openden in Vlaanderen 95 vaccinatiecentra in het licht van de bestrijding van de
Corona-pandemie. Voor de eerstelijnszone Voorkempen organiseren de betrokken gemeenten en de
eerstelijnszone Voorkempen het vaccinatiecentrum in het Provinciaal Vormingscentrum. De organisatie van
het Vaccinatiecentrum Voorkempen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse Regering wil voor de
financiering van de vaccinatiecentra het Belfortprincipe toepassen, wat in dit verband betekent dat de
Vlaamse overheid de volledige werking van het vaccinatiecentrum in principe zal financieren via subsidies
aan de gemeenten en de eerstelijnszones. De gemeenten Zoersel, Schilde, Wijnegem, Brecht, Zandhoven
en Malle willen de kosten voor de organisatie van het Vaccinatiecentrum Voorkempen dragen wanneer de
financiering van de Vlaamse overheid ontoereikend zou blijken om het vaccinatiecentrum vlot te laten
draaien.
Motivatie
Artikel 392 van het DLB bepaalt dat twee of meer gemeenten een samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van
gemeentelijk belang te verwezenlijken. Het samenwerkingsverband mag andere overheden dan gemeenten
als deelnemer hebben krachtens art. 392, vierde lid DLB en zich dan “interbestuurlijk
samenwerkingsverband” noemen. Het “Draaiboek vaccinatiecentra” en de blauwdruk van het Agentschap
Zorg en Gezondheid aan de lokale besturen legt op om per eerstelijnszone maximaal twee vaccinatiecentra
op te richten. De deelnemers aan deze “overeenkomst met statutaire draagkracht” willen de nodige
afspraken maken over de oprichting van een vaccinatiecentrum, onder meer (maar niet beperkt tot) de
logistieke voorwaarden, de inbreng van middelen, personeel en de bestuurlijke en democratische
terugkoppeling. Het is aan te raden dat de algemene bestuurlijke aansturing van het vaccinatiecentrum
gebeurt volgens de principes van de intergemeentelijke samenwerking uit het DLB, meer bepaald met een
beheerscomité, maar dat dit minimaal ingevuld kan worden en enkel moet samenkomen indien noodzakelijk
voor fundamentele beslissingen en voor democratische terugkoppeling.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 46.26 minuten tot 55.19
minuten.
Stemming:
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen,
Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel,
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Joziena
Slegers)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Eerstelijnszone
Voorkempen en de gemeenten Zoersel, Brecht, Wijnegem, Zandhoven, Malle en Schilde met tekst als volgt:
Overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband
“Vaccinatiecentrum Voorkempen”
Inleiding
Op 15 februari 2021 openden in Vlaanderen 95 vaccinatiecentra in het licht van de bestrijding van de
Corona-pandemie. Voor de eerstelijnszone Voorkempen organiseren de betrokken gemeenten en de
eerstelijnszone Voorkempen het vaccinatiecentrum in het Provinciaal Vormingscentrum. De organisatie van
het Vaccinatiecentrum Voorkempen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse Regering wil voor de
financiering van de vaccinatiecentra het Belfortprincipe toepassen, wat in dit verband betekent dat de
Vlaamse overheid de volledige werking van het vaccinatiecentrum in principe zal financieren via subsidies
aan de gemeenten en de eerstelijnszones. De gemeenten Zoersel, Schilde, Wijnegem, Brecht, Zandhoven
en Malle willen de kosten voor de organisatie van het Vaccinatiecentrum Voorkempen dragen wanneer de
financiering van de Vlaamse overheid ontoereikend zou blijken om het vaccinatiecentrum vlot te laten
draaien.
Juridische gronden
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB), meer bepaald artikelen 392-395.
Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.
“Draaiboek voor het vaccinatiecentrum” van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid,
gepubliceerd op https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-eenvaccinatiecentrum.
Motivatie
Artikel 392 van het DLB bepaalt dat twee of meer gemeenten een samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van
gemeentelijk belang te verwezenlijken.
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Het samenwerkingsverband mag andere overheden dan gemeenten als deelnemer hebben krachtens art.
392, vierde lid DLB en zich dan “interbestuurlijk samenwerkingsverband” mag noemen.
Het “Draaiboek vaccinatiecentra” en de blauwdruk van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de lokale
besturen legt op om per eerstelijnszone maximaal twee vaccinatiecentra op te richten.
De deelnemers aan deze “overeenkomst met statutaire draagkracht” willen de nodige afspraken maken over
de oprichting van een vaccinatiecentrum, onder meer (maar niet beperkt tot) de logistieke voorwaarden, de
inbreng van middelen, personeel en de bestuurlijke en democratische terugkoppeling.
Het is aan te raden dat de algemene bestuurlijke aansturing van het vaccinatiecentrum gebeurt volgens de
principes van de intergemeentelijke samenwerking uit het DLB, meer bepaald met een beheerscomité, maar
dat dit minimaal ingevuld kan worden en enkel moet samenkomen indien noodzakelijk voor fundamentele
beslissingen en voor democratische terugkoppeling.
ALGEMEEN
Artikel 1 - naam en rechtsvorm
Er wordt een Interbestuurlijk Samenwerkingsverband (IBSV) opgericht, op grond van artikel 392, vierde lid
van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB), genaamd ‘Vaccinatiecentrum
Voorkempen’, hierna ‘Vaccinatiecentrum Voorkempen’ of het ‘ISBV’.
Artikel 2 - deelnemers
De deelnemers aan het Vaccinatiecentrum Voorkempen zijn:


Eerstelijnszone Voorkempen vzw, Handelslei 167, 2980 Zoersel, vertegenwoordigd door Vicky Van
Camp, voorzitter, hierna 'ELZ Voorkempen'



De gemeente Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht, vertegenwoordigd door Sven Deckers,
burgemeester en Annemie Marnef, algemeen directeur, hierna 'gemeente Brecht'



De gemeente Malle, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle, vertegenwoordigd door Harry Hendrickx,
burgemeester en Sven Brabants, algemeen directeur, hierna 'gemeente Malle'



De gemeente Schilde, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde, vertegenwoordigd door Dirk Bauwens,
burgemeester en Tine Vervisch, algemeen directeur, hierna 'gemeente Schilde'



De gemeente Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem, vertegenwoordigd door Ivo
Wynants, burgemeester en Leen Nagels, algemeen directeur, hierna 'gemeente Wijnegem'



De gemeente Zandhoven Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door Luc Van Hove,
burgemeester en Annick Smeets, algemeen directeur, hierna 'gemeente Zandhoven'



De gemeente Zoersel, Handelslei 167, 2980 Zoersel, vertegenwoordigd door Liesbeth Verstreken,
burgemeester en Kristof Janssens, algemeen directeur, hierna 'gemeente Zoersel'

Artikel 3 – toetreding van nieuwe deelnemers
De toetreding van een nieuwe deelnemer is mogelijk. De toetreding wordt voorlopig aanvaard door het
bestuur bedoeld in art. 8 van deze statuten. De toetreding wordt daarna ter bekrachtiging voorgelegd aan de
andere deelnemers.
Artikel 4 - doel
Het doel van het IBSV is om tussen alle deelnemende partijen een afsprakenkader te maken over de
oprichting, de duur, de opzegmogelijkheid, de inbreng van de deelnemers en de wijze waarop die inbreng
wordt beheerd, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële
repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door de
gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, de financiële controle
en de vereffening van het Vaccinatiecentrum Voorkempen.
Artikel 5 - beherende gemeente
In overeenstemming met art. 393 DLB, wordt de gemeente Malle aangesteld als beherende gemeente van
het Vaccinatiecentrum Voorkempen. De administratieve zetel van het Vaccinatiecentrum Voorkempen is
gevestigd in het gemeentehuis van Malle, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle.
Artikel 6 – duurtijd en uittreding
Het IBSV wordt opgericht voor de duur die nodig is om het vaccinatiecentrum zijn taken te laten uitoefenen
en afronden. Dat duurt zolang het vaccinatiecentrum nodig is. Een vervroegde uittreding uit deze
overeenkomst is niet mogelijk, tenzij deze opgelegd of mogelijk gemaakt wordt door de bevoegde federale of
Vlaamse overheid.
Binnen de bevoegdheden van de coördinatie van de noodplanning, kan de Vlaamse overheid bepaalde
lokale besturen verzoeken om tot een andere IBSV/vaccinatiecentrum toe te treden. In dat geval is een
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uittreding uit deze IBSV mogelijk, maar komt het lokaal bestuur de verplichtingen die voortvloeien uit deze
overeenkomst nog na, eventueel pro rato temporis van de aangesloten periode.
De ontbinding van het IBSV gebeurt slechts na schriftelijk akkoord van een drie-vierde meerderheid van de
bevoegde organen van de deelnemers.
BESTUUR EN BEHEER
Artikel 7 – publiekrechtelijk beheerscomité
§1. De deelnemers richten binnen het IBSV een beheerscomité op, dat conform artikel 395 DLB is
samengesteld is uit één afgevaardigde van elke deelnemer, en dat overlegt over de wijze waarop de
overeenkomst wordt uitgevoerd.
§2. Het beheerscomité bestaat uit de burgemeesters van de betrokken gemeenten en de voorzitter van de
eerstelijnszone.
§3. Het beheerscomité stuurt enkel op de grote organieke lijnen. Het beheerscomité formuleert waar nodig
adviezen ten behoeve van de beherende gemeente, stelt de rekeningen van het IBSV vast en legt ze ter
goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de
goedkeuring verleent.
§4. Het beheerscomité kan virtueel vergaderen en komt slechts samen voor de uitoefening van
bevoegdheden die het specifiek zijn toegewezen door de wet, het decreet, door deze statuten of indien daar
een dringende noodzaak toe bestaat. Het beheerscomité komt minimum 1 keer per jaar samen.
Artikel 8 - stuurgroep
§1. De deelnemers richten binnen het IBSV een stuurgroep op die instaat voor het dagelijks bestuur van het
Vaccinatiecentrum Voorkempen.
§2. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: de programmamanagers, een burgemeester, een
algemeen directeur, een noodplancoördinator, een financieel directeur, HR-verantwoordelijke en de medisch
coördinator, indien nodig aangevuld met experten.
§3. De gemeente Malle gunt de overheidsopdrachten in het kader van het Vaccinatiecentrum Voorkempen
na advies van de stuurgroep.
Artikel 9 - programmacoördinatie
ELZ Voorkempen staat in voor de programmacoördinatie van het Vaccinatiecentrum Voorkempen.
Artikel 10 – werkgroepen
Binnen het vaccinatiecentrum Voorkempen kan de stuurgroep werkgroepen over specifieke thema’s
oprichten. De programmacoördinator is steeds lid van deze werkgroepen. De werkgroepen hebben een
specifieke opdracht en koppelen hierover terug naar de stuurgroep.
Artikel 11 - huishoudelijk reglement
Het beheerscomité kan de organisatie van zijn werkzaamheden vastleggen in een huishoudelijk reglement
dat bij de overeenkomst gevoegd wordt zonder dat het er deel van uitmaakt. Voor het bestuur, beheer,
dagelijks bestuur en organisatie van het vaccinatiecentrum, kan de stuurgroep een huishoudelijk reglement
opmaken.
PERSONEEL
Artikel 12 - personeelsinzet
§1. De beherende gemeente kan eigen personeel inzetten ten behoeve van de IBSV. Na goedkeuring van
het beheerscomité kan de inzet van dit personeel doorgerekend worden.
§2. De gemeente Malle stelt gedurende de periode februari tot en met oktober 2021 een halftijdse
medewerker ter beschikking van het Vaccinatiecentrum Voorkempen voor de invulling van de rol van HRverantwoordelijke. De gemeente Malle verrekent deze kosten in de afrekening van het Vaccinatiecentrum
Voorkempen.
Als de medewerker die de gemeente Malle ter beschikking stelt wegvalt, wordt de vervanging geregeld
binnen het Vaccinatiecentrum Voorkempen.
§3. Alle andere deelnemers kunnen een inbreng van nijverheid doen in het IBSV waarbij ze zich verbinden
om bepaalde opdrachten uit te voeren. Zij kunnen personeelsleden of andere personen aanduiden die deze
opdrachten uitvoeren. Het werkgeversgezag kan echter nooit worden overgedragen naar het IBSV. Na
goedkeuring van het beheerscomité kan de inzet van dit personeel doorgerekend worden.
Artikel 13 – permanentie door de gemeenten
§1. De gemeenten stellen in een wekelijkse beurtrol extra niet-medisch personeel ter beschikking om de
goede werking van het vaccinatiecentrum te garanderen. De HR-verantwoordelijke plant deze inzet niet
structureel in. De inzet is enkel voorzien bij acute en onvoorziene problemen bij de inplanning of de werking
van het vaccinatiecentrum. De gemeenten rekenen de kosten voor de inzet van dit personeel niet door.
§2. De gemeenten verdelen de wekelijkse beurtrol als volgt:
Gemeente
Malle
Zoersel
Schilde

15/2-21/2
22/2-28/2
1/3-7/3

29/3-4/4
5/4-11/4
12/4-18/4

10/5-16/5
17/5-23/5
24/5-30/5

21/6-27/6
28/6-4/7
5/7-11/7

2/8-8/8
9/8-15/8
16/8-22/8

13/9-19/9
20/9-26/9
27/9-3/10
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Wijnegem
8/3-14/3
19/4-25/4
31/5-6/6
12/7-18/7
23/8-29/8
4/10-10/10
Brecht
15/3-21/3
26/4-2/5
7/6-13/6
19/7-25/7
30/8-5/9
11/10-17/10
Zandhoven
22/3-28/3
03/5-09/5
14/6-20/6
26/7-1/8
6/9-12/9
18/10-24/10
FINANCIEN
Artikel 14 – algemeen
Het Vaccinatiecentrum Voorkempen gebruikt voor haar werking de financiële middelen die de Vlaamse
overheid ter beschikking stelt. De werking wordt zo veel als mogelijk afgestemd op deze middelen.
Artikel 15 - bijdrage deelnemers in de kosten
§1. De deelnemende gemeenten reserveren een bedrag voor de werking van het IBSV. De beherende
gemeente en de andere gemeenten bepalen in onderling overleg of en in welke mate deze inbreng
financieel wordt aangerekend aan de vereniging.
§2. Alle deelnemers die geen gemeente zijn, verbinden zich ertoe, in het kader van hun publieke taak om de
volksgezondheid te helpen, om de nodige inbrengen te doen in de vereniging die nodig zijn voor een vlotte
operationaliteit van het vaccinatiecentrum. Er wordt in onderling overleg bepaald of en in welke mate deze
inbreng financieel wordt aangerekend aan de vereniging.
§3. De deelnemers verbinden zich ertoe om de nodige bijdragen te doen aan de vereniging die noodzakelijk
zijn voor de bescherming van de volksgezondheid. De bescherming van de volksgezondheid en openbare
orde zal primeren indien budgetten vrijgemaakt moeten worden. Indien achteraf onenigheid zal bestaan over
de bijdragekosten, zullen in eerste instantie de in deze overeenkomst gemaakte afspraken tussen de
deelnemers richtinggevend zijn. In tweede orde geldt het principe dat elke deelnemende gemeente bijdraagt
proportioneel aan zijn totale inwonersaantal op het totale inwonersaantal van alle deelnemende gemeenten.
Indien daar verdere onenigheid over bestaat, duiden zij de provinciegouverneur aan als bemiddelaar die
bemiddelt over de bijdrage in de kosten. Bij blijvende onenigheid kan de Vlaamse minister bevoegd voor
binnenlands bestuur een eindbeslissing nemen.
Artikel 16 - financiën en democratische terugkoppeling
§1. Het beheerscomité bepaalt, binnen twee maanden na het afsluiten van deze overeenkomst, een
financieel plan waarin de verwachte ontvangsten en uitgaven zijn opgenomen. Wanneer nodig kan het
beheerscomité dit financieel plan aanpassen.
§2. De gemeente Malle stelt maandelijks een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven ter beschikking aan
de deelnemers. De gemeente Malle stelt op vraag financiële bewijsstukken ter beschikking aan de
deelnemers.
§3. Indien bijkomende middelen nodig zijn, stelt de stuurgroep een actieplan en kostenraming
vast en maakt deze zo snel mogelijk over aan de deelnemers (voor de gemeenten de gemeenteraden), die
ze ter goedkeuring voorleggen aan hun beslissend orgaan (voor de gemeenten de gemeenteraden).
§4. De rekening van het IBSV wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemers. Het IBSV zorgt
ervoor dat de rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken aan de deelnemers worden overgemaakt,
uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar.
De rekeningen zijn goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de deelnemers én de gewone
meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemers ze goedkeurt.
§5. Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de
realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
§6. De gemeente Malle controleert de boekhouding en de rekening van het IBSV
Artikel 17 – bijdrage in exploitatietekort
§1. Als er in de werking van het Vaccinatiecentrum Voorkempen een exploitatietekort zou ontstaan, staan de
gemeenten Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel in voor de financiering van het
Vaccinatiecentrum Voorkempen in de vorm van een tussenkomst in dit exploitatietekort.
§2. De tussenkomst in het exploitatietekort wordt berekend op basis van een overzicht van ontvangsten en
uitgaven voor de werking van het Vaccinatiecentrum Voorkempen.
§3. De verdeling van de bijdragen tussen de verschillende gemeenten gebeurt op basis van het
inwonersaantal op 1 januari 2020:
Gemeente
Malle
Zoersel
Schilde
Wijnegem
Brecht
Zandhoven
Totaal

Aantal
15.594
22.067
19.879
9.981
29.444
13.063
110.028

Aandeel
14%
20%
18%
9%
27%
12%
100%
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§4. De gemeente Malle zal de tussenkomst in een exploitatietekort doorrekenen aan de gemeenten Brecht,
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel. Ten laatste op 31 januari 2022 volgt er een afrekening voor de
periode februari-december 2021 op basis van een overzicht van de ontvangsten en uitgaven.
Artikel 18 - informatieverstrekking aan de deelnemers en jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden
Aan de deelnemers van het IBSV wordt op geregelde wijze informatie versterkt, via de leden van het
beheerscomité, die instaan voor de verdere informatieverstrekking naar hun organisatie (gemeenteraad
indien het om een gemeente gaat).
Indien de vereniging langer dan 1 jaar bestaat, wordt jaarlijks aan de deelnemers een jaarverslag ter
beschikking gesteld. Indien de vereniging binnen het jaar ontbonden wordt, volstaat een beknopt
eindverslag.
Het jaarverslag of eindverslag wordt samen met de rekening aan de deelnemers ter goedkeuring
voorgelegd.
De leden van het beheersorgaan die een gemeente vertegenwoordigen, leggen verantwoording af aan hun
gemeenteraad.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 19 - ontbinding en vereffening
Wanneer aan het bestaan van de vereniging een einde komt, worden door de deelnemers in gezamenlijk
akkoord één of meerdere vereffenaars aangesteld. De in de vereniging aanwezige middelen worden in
voorkomend geval verdeeld over de deelnemers a rato van dezelfde verdeelsleutel als vermeld in artikel 17.
Ook eventuele tekorten worden op deze basis evenredig verdeeld over de deelnemers.
Tussen de ondertekenaars wordt deze overeenkomst met statutaire draagkracht gesloten,
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de financieel directeur, de ELZ en de andere
gemeenten van de ELZ.
11.

Jaarverslag- en rekening 2019 ILV Sportregio Antwerpse Kempen

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur.
Historiek
De interlokale vereniging (ILV) "Sportregio Antwerpse Kempen" bestaat sinds 1 januari 2005. De ILV heeft
als doelstelling het sportbeleid - in de ruime zin van het woord - van de deelnemende gemeenten te
stimuleren en op elkaar af te stemmen, intergemeentelijk overleg te creëren en onderhouden waaruit
gemeentelijke en intergemeentelijke sportactiviteiten en projecten voortvloeien. De gemeenten die deel
uitmaken van de ILV zijn: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Schoten, Stabroek en
Wuustwezel.
De werking van de sportregio bestaat voornamelijk uit:
 tweemaandelijkse vergaderingen tussen verschillende partners (o.a. alle sportfunctionarissen);
 organisatie van verschillende sportpromotionele activiteiten;
 organisatie van verschillende sporttechnische en bestuurlijke vormingen;
 projecten voor personen met een handicap
Advies
Op 9 december 2020 werden het werkingsverslag en de jaarrekening van 2019 goedgekeurd op de
algemene vergadering van ILV "Sportregio Antwerpse Kempen".
Motivatie
Volgens artikel 12 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging (ILV)
"Sportregio Antwerpse Kempen" dient er jaarlijks een goedkeuring te gebeuren van de jaarrekening en het
jaarverslag van het voorbije jaar door de gemeenteraden van de deelnemende gemeentes.
Op 25 mei 2020 vond het rekeningnazicht van de rekening 2019 van de sportregio plaats. De controle werd
uitgevoerd door Lief Ipermans en Kristof Alen, sportfunctionarissen van de gemeentes Stabroek en
Wuustwezel, aangeduid als rekeningtoezichters.
Op 9 december 2020 werden het werkingsverslag en de jaarrekening van 2019 goedgekeurd op de
algemene vergadering van ILV "Sportregio Antwerpse Kempen" (de algemene vergadering van 24 april 2020
werd geannuleerd n.a.v. het Covid-19 virus).
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 55.20 minuten tot 57.20
minuten.
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Stemming:
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen,
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de ILV "Sportregio
Antwerpse Kempen".

erediensten
12.

Kerkfabriek Sint-Michiel - Jaarrekening 2020

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 079
ARK: 64920000, 6640000
Omschrijving: 'werkingstoelage erediensten', 'investeringstoelage erediensten'
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55.
Historiek
De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Michiel werd goedgekeurd door de kerkraad Sint-Michiel d.d.
18/01/2021 met een exploitatieoverschot van € 62 115,92 en een investeringstekort van € -15 000,00.
Motivatie
De jaarrekening 2020 van kerkraad Sint-Michiel wordt ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het investeringstekort is te verklaren door een openstaande vordering op de Vlaamse overheid voor een
investeringstoelage.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 57.21 minuten tot 58.49
minuten.
Stemming:
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen,
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkraad Sint-Michiel.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel.
13.

Kerkfabriek Sint-Leonardus - Jaarrekening 2020

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 079
ARK: 64920000, 6640000
Omschrijving: 'werkingstoelage erediensten', 'investeringstoelage erediensten'

17

Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55
Historiek
De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Leonardus werd goedgekeurd door de kerkraad SintLeonardus d.d. 20/01/2021 met een exploitatieoverschot van € 0 en een investeringsoverschot van € 45
326,15.
Motivatie
Voorzitter L. Nicolaï verlaat de zitting. Voorzitter B.C.S.D. L. Aerts neemt de taak van voorzitter
gemeenteraad op zich.
De jaarrekening 2020 van de kerkraad Sint-Leonardus wordt ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 58.50 minuten tot 1.01.05
uur.
Stemming:
Met 27 stemmen voor (Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte
Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers,
Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig
Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van
Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkraad Sint-Leonardus.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus.
14.

Kerkfabriek Sint-Willibrordus - Jaarrekening 2020

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 079
ARK: 64920000, 6640000
Omschrijving: 'werkingstoelage erediensten', 'investeringstoelage erediensten'
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55
Historiek
De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus werd goedgekeurd door de kerkraad d.d.
17/02/2020 met een exploitatieoverschot van € 22.899,25 en een investeringsoverschot van € 2.487,13.
Motivatie
Voorzitter L. Nicolaï vervoegt opnieuw de zitting.
De jaarrekening 2020 van de kerkraad Sint-Willibrordus wordt ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.01.06 uur tot 1.02.15 uur.
Stemming:
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen,
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkraad Sint-Willibrordus.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus.

18

15.

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Jaarrekening 2020

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 079
ARK: 64920000, 6640000
Omschrijving: 'werkingstoelage erediensten', 'investeringstoelage erediensten'
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55.
Historiek
De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes werd goedgekeurd door de
kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes d.d. 10/02/2021 met een exploitatieoverschot van €6 772,63 en
een investeringstekort van € -3 991,72.
Motivatie
De jaarrekening 2020 van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes wordt ter advies voorgelegd aan de
gemeenteraad.
De investeringsfiches ontbreken bij de bijlagen bij de jaarrekening. Er werd wel mondelinge uitleg gevraagd.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.02.16 uur tot 1.03.17 uur.
Stemming:
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen,
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes. De raad vraagt aan de kerkfabriek om bij een volgende jaarrekening ook investeringsfiches toe
te voegen.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
16.

Kerkfabriek Heilige Man Job - Jaarrekening 2020

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 079
ARK: 64920000, 6640000
Omschrijving: 'werkingstoelage erediensten', 'investeringstoelage erediensten'
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55
Historiek
De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek H Man Job werd goedgekeurd door de kerkraad H. Man Job d.d.
23/02/2021 met een exploitatieoverschot van € 5 415,48 en een investeringsoverschot van € 18,96.
Motivatie
De jaarrekening 2020 van de kerkraad H. Man Job wordt ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad.
De investeringsfiches ontbreken bij de bijlagen bij de jaarrekening. Hierdoor is het moeilijk te achterhalen
welke investeringen werden uitgevoerd en wat de stand van zaken is. De gemeentelijke administratie kon de
bedragen wel weder samenstellen op basis van de ingediende dossiers voor betoelaging.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.03.18 uur tot 1.05.07 uur.
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Stemming:
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen,
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkraad H. Man Job. De raad
vraagt om bij een volgende jaarrekening investeringsfiches toe te voegen.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Man Job.
17.

Kerkfabriek Heilige Man Job - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 0790
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 43.
Historiek
De gemeenteraad keurde d.d. 12 december 2019 het meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente goed.
De gemeenteraad keurde d.d. 18 maart 2020 het meerjarenplan 2020 – 2025 van Kerkfabriek Heilige Man
Job goed.
Advies
De kerkraad keurde d.d. 7 januari 2020 het meerjarenplan 2020 – 2025 goed.
De kerkraad keurde d.d. 23 februari 2021 de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 Heilige Man
Job goed.
Het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 Heilige Man Job past niet binnen het meerjarenplan van de
gemeente. Er wordt immers bijkomend budget gevraagd voor de investeringen.
Motivatie
De kerkfabriek vraagt volgende toelagen aan voor het meerjarenplan:
- 57.691 euro in 2021 voor de verwarming
- 51.000 euro verschuiven van 2021 naar 2022 voor de schilderwerken, doopkapel en onderzoek
monumentenzorg.
Dit is echter meer dan wat er voorzien is in het originele meerjarenplan van de kerkfabriek en bijgevolg ook
meer dan wat er voorzien is in het gemeentelijk meerjarenplan. Er is Daarom werd in overleg met de
kerkfabriek H. Man Job afgesproken om de aanpassing van het meerjarenplan te wijzigen zodat het past
binnen het meerjarenplan van de gemeente.
Concreet komt dit neer op volgende toelagen vanuit de gemeente:
- 57.691 euro in 2021 voor de verwarming
- 38.309 euro in 2022 voor de schilderwerken. De toelagen en uitgaven voor de doopkapel en onderzoek
monumentenzorg worden geschrapt.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.06.33 uur tot 1.07.03 uur.
Stemming:
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen,
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De
Beuckelaer)
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad past het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Heilige Man Job aan
tot het past in het gemeentelijk meerjarenplan, met volgende exploitatie- en investeringstoelagen:
2021: investeringstoelage van 57.691 euro
2022: investeringstoelage van 38.309 euro
De andere bedragen blijven ongewijzigd.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige Man Job, het provinciebestuur en
het bisdom Antwerpen.
18.

Kerkfabriek Heilige Man Job - Budgetwijziging 2021

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 – Dagelijkse werking bruisend/actief
Actie: A000074 – Dagelijkse werking bruisend en actief.
Beleidsveld: BV 0790
ARK: 6640000
Omschrijving: Investeringstoelage erediensten
Juridisch kader
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 50.
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017.
Historiek
Tijdens de gemeenteraad van 8 april 2021 werd de aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 van
kerkfabriek Heilige Man Job goedgekeurd.
De (aangepaste) budgetwijziging 2021 past binnen het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 Heilige Man
Job.
Advies
De kerkraad keurde d.d. 23 februari 2021 de budgetwijziging goed.
Motivatie
De budgetwijziging wordt ter aktename voorgelegd.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.07.04 uur tot 1.25.07 uur.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Heilige man Job.
De exploitatietoelage voor 2021 bedraagt 3.606,65 euro en de investeringstoelage 57.691 euro.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige Man Job, het provinciebestuur en
het bisdom.

aanvullende agenda
19.

Voorstel - OpenVld wil huwen in open lucht in Brecht mogelijk maken - I. Van Den Heuvel

Motivatie
Voorstel : OpenVld wil huwen in open lucht in Brecht mogelijk maken
Nu de coronamaatregelen de burger aanzetten om ons meer buiten te begeven willen we mensen in Brecht
de kans geven hun huwelijk in open lucht te laten voltrekken door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Heel wat toeschouwers kunnen zo op een veilige afstand de plechtigheid volgen. Ook niet onbelangrijk is dat
steeds meer koppels bewust niet kiezen voor een religieuze huwelijksplechtigheid en hierdoor wint het
burgerlijk huwelijk aan symbolisch belang.
In principe wordt het huwelijk voltrokken op het gemeentehuis maar artikel 165/1, lid 2 van het burgerlijk
wetboek bepaalt echter ook dat de gemeenteraad andere plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de
gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, kan aanwijzen als plaats om het huwelijk te voltrekken.
In tal van gemeenten is het sinds kort mogelijk om te huwen in open lucht. Vaak gaat het over locaties in de
directe nabijheid van het gemeentehuis of de trouwzaal, (die in Brecht trouwens zeer mooi is.) Wijzelf
denken aan het gemeentepark in de omgeving van de orangerie. In het gemeentehuis kunnen dan
benodigde materialen geplaatst worden. Hoe dan ook houdt het in dat de keuzevrijheid voor aanstaande
echtgenoten aanzienlijk wordt uitgebreid.
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Voorstel OpenVld : Er worden openlucht locaties gezocht die zouden kunnen dienst doen als trouwlocatie
zodat de gemeente aanstaande echtgenoten de optie kan bieden om op een andere plaats dan in de
trouwzaal te trouwen. Ook na de coronacrisis willen we dat de gemeente de koppels deze mogelijkheid blijft
aanbieden.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.25.08 uur tot 1.41.02 uur.
Stemming:
Met 7 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van
den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel), 22 stemmen tegen (Leo Nicolaï, Sven Deckers,
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris
Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus,
Pieter Poriau)
Besluit
Artikel 1
Het voorstel wordt verworpen.
20.

Voorstel - Visienota motorhomes - P. Van Assche

Motivatie
Voorstel: Brecht werkt een visienota uit met betrekking tot het ontvangen van ‘motorhomes’ in onze
gemeente.
Motivatie: Brecht telt 2 publieke plaatsen om in een motorhome te overnachten waarbij telkens maximum 2
voertuigen voor maximum 48Hr mogen staan. Er wordt geen prijs aangerekend maar er zijn ook geen
“voorzieningen”:
parking GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat, en parking Vaartlaan, Sint-Job-in-'t-Goor.
Naast deze publieke parkings bestaat ook nog private parkeergelegenheid op camping Floreal Het Veen en
camping De Groene Linden.
Een eerder bescheiden aanbod in een grote landelijke, groene gemeente die beslist toeristische troeven
heeft en deze wil uitspelen.
De verkoop/verhuur van motorhomes als ontsnapping uit het hectisch dagelijks leven was al langere tijd aan
het toenemen maar de Corona-crisis heeft deze toename in een stroomversnelling gebracht. De statistiek
van de inschrijvingen DIV spreekt boekdelen.
In de pers werd zelfs gemeld dat bv de motorhomeparking van Temse (29.512 inwoners en 4
deelgemeenten) die 20 plaatsen telt regelmatig volzet is.
https://www.hln.be/temse/mobilhomeparking-vaak-volzet-voortaan-iets-duurder-en-beperkt-tot-driedagen~a5815d86/
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.41.03 uur tot 1.45.43 uur.
Stemming:
Met 1 stem voor (Patrick Van Assche), 22 stemmen tegen (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster,
Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van
Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland
Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 6
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig
Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel)
Besluit
Artikel 1
Het voorstel wordt verworpen.
21.

Vraag - Productiviteit campagne 'MAGDANOG: alles wat je moet weten om een
coronabesmetting te skippen!' - I. De Beuckelaer

Motivatie
Toelichting:
Alle Brechtse jongeren geboren tussen 2005 en 2010 kregen enkele weken geleden een envelop in de
brievenbus een infoboekje “Magdanog?!” van jongerenplatform ‘Wat Wat’. Dat infoboekje zou allerhande tips
en tricks bevatten om deze moeilijke periode door te komen. Mijn vragen aan het college luiden daarom:
Waarom is deze campagne niet vroeger in deze crisis ondernomen?
Wat was de totale kostprijs van deze campagne?
Wat was de reactie op deze campagne? En ligt deze in lijn met het beoogde resultaat?
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.45.44 uur tot 1.49.06 uur.
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22.

Vraag - Stand van zaken Elzenkouter Sint-Job - I. De Beuckelaer

Motivatie
Toelichting:
Op 18 januari 2021 lazen we allemaal hoopgevend dat na zo’n 20 jaar verloedering van het woonparkgebied
Elzenkouter in Sint-Job-in-'t-Goor dit gebied eindelijk werd opgeruimd. Het antwoord luidde toen dat “we alle
hebben eigenaars aangeschreven hebben met de dringende vraag om hun percelen te komen opruimen”,
aldus schepen van Leefmilieu Kris Janssens (N-VA). Mijn vragen aan het college luiden daarom:
Heeft u reactie gekregen op het aanschrijven van de eigenaars, zo ja wat was hier dan juist de
reactie?
Wat is de stand van zaken in verband met de opkuis van het woonparkgebied Elzenkouter in SintJob-in-‘t-Goor?
En indien u geen reactie heeft ontvangen, wat zijn dan de volgende stappen dat het college zal
ondernemen in verband met deze problematiek?
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.45.44 uur tot 1.49.06 uur.
23.

Vraag - Extra toelichting van het begrip verharde oppervlakte binnen de stedenbouwkundige
verordening - I. De Beuckelaer

Motivatie
Toelichting:
Eerder deze week sprak een koppel mij aan in verband met de aanvraag van de verbouwing van een
dakkapel aan hun woonst. In het antwoord en advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar,
aangesloten door het college van burgemeester en schepenen, schreef men dat het gezin over een teveel
aan verharde oppervlakte beschikt. Refererend naar een terras dat in dolemiet, kiezels eerder is aangelegd,
beschoudt de gemeente dit als verharde ondergrond met wellicht de bekommernis naar waterdoorlatendheid
(liter/uur/m2). Mijn vraag aan het college luidt dus:
Wat is de huidige en preciese definitie van een verhard oppervlak? En kan indien dit te vaag
beschreven is, worden herschreven om onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen?
Hoe heeft de gemeentelijke omgevingsambtenaar de feiten vastgesteld, aangezien hij blijkbaar het
perceel niet bezocht heeft?
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.49.07 uur tot 1.58.32 uur.
24.

Vraag - Rattenbestrijding - 'slimme' vallen - P. Van Assche

Motivatie
Situatie: Geregeld worden we door inwoners opmerkzaam gemaakt op de aanwezigheid van ratten.
De bestrijding van ratten door middel van rattenvergif werd door de gemeente gestopt. Het betreft dan ook
een
dieronvriendelijke bestrijdingsmethode die bovendien nadelige gevolgen kan hebben op tal van andere
fauna, organismen en zelfs huisdieren.
Brecht zet in op het toepassen van alternatieve bestrijdingsmiddelen en dat vinden wij prima.
Recent kwam zo’n alternatieve bestrijdingsmethode in de pers. Het betreft een systeem waarbij ratten gelokt
worden naar voer dat beschikbaar is aan een gesofisticeerde val. De frequentie van rattenbezoek wordt
daarbij gemonitord. Eens de ratten gewoon gemaakt zijn aan het voer wordt het systeem vanop afstand door
middel van een “app” geactiveerd. De ratten verdwijnen door een valluik in een bad met alcoholoplossing
waarbij ze snel verdoofd worden en verdrinken. De “score” wordt door de app bijgehouden.
Het systeem werd door bv de gemeente Geel aangekocht en zou naar behoren functioneren.
Informatie: https://www.strygoo.com/smarttrap .
Vragen:
 Hoeveel interventies mbt rattenbestrijding werden door de gemeentelijke diensten de voorbije jaren
uitgevoerd ?
 In welke mate waren deze interventies succesvol ?
 Is het beschreven systeem bij de gemeente bekend en/of heeft de gemeente reeds contact
genomen met de producent of met gemeente Geel ?
 Wordt eventueel overwogen het systeem uit te testen/aan te kopen ?
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.58.33 uur tot 2.10.10 uur.
25.

Vraag - Pedojagers - P. Van Assche

Motivatie
Situatie: De raadkamer verwees vier jongeren van 18 jaar uit Brecht en Wuustwezel door naar de
correctionele rechtbank. Via een datingapp had een groepje van 4 jongeren contact gezocht met homo’s. Ze
spraken met de slachtoffers af op een verlaten plek in Wuustwezel en dwongen hen hun persoonlijke
bezittingen af te geven. Toen een van hen zich verzette, werd hij beschoten met een loodjesgeweer.
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De feiten werden gekwalificeerd als “afpersing, poging tot afpersing en heling”.
https://www.gva.be/cnt/dmf20210326_96709682
Vragen:
 Is de gemeente op de hoogte van deze feiten ?
 Gaat het hier om een alleenstaand geval of zijn gelijkaardige feiten bij de gemeente bekend ? In
voorkomend geval: hoeveel ?
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 2.10.11 uur tot 2.14.00 uur.
Raadsleden M. Van Den Lemmer en C. Van Akeleyen verlaten de zitting.

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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