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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, Kelly Van Looy, Katrien 
Scheirs, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau, Gemeenteraadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldigd: 
Ilse Van Den Heuvel, Gemeenteraadslid 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 8 april 2021 

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

Motivatie 
Voorzitter L. Nicolaï meldt dat raadslid I. Van Den Heuvel verontschuldigd is. 
Het verslag voorgaande zitting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 03.44 minuten tot 05.20 
minuten. 

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, Annemie 
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien 
Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 3 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 8 april 2021, dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de gemeenteraadsleden heeft gelegen, wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

ruimte - infrastructuur 

2. Heraanleg wegdek/ verbreding Ringlaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2021/016 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren 
Actieplan: AP000004 - Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor 
alle vervoersmodi 
Actie: A000010 - Ringlaan 
Beleidsveld: BV 0200 
ARK: 2240000 
Omschrijving: Ringlaan: verbreding en nieuwe rijlaan 

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. 
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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 “Heraanleg wegdek/ verbreding Ringlaan” werd een bestek met nr. 2021/016 
opgesteld door de ontwerper. 
  
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 314.353,00 excl. btw of € 380.367,13 incl. 21% btw. 
  
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 05.21 minuten tot 19.37 
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, 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, 
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/016 en de raming voor de opdracht “Heraanleg wegdek/ verbreding Ringlaan”, 
opgesteld door de ontwerper 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 € 314.353,00 excl. btw of 
€ 380.367,13 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Artikel 3 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget. 

3. Sporthal De Ring : vernieuwen HVAC - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2021/018 

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: A000022 - renovatie sporthal de ring 
Beleidsveld: BV 0742 
ARK: 2210000 
Omschrijving: renovatie sporthal de ring 

Juridisch kader 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 
  
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
  
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht. 
  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 
  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
  
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
  
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

Motivatie 
In het kader van de opdracht “Sporthal De Ring : vernieuwen HVAC” werd een bestek met nr. 2021/018 
opgesteld door de ontwerper. 
  
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 182.607,00 excl. btw of € 220.954,47 incl. 21% btw. 
  
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 19.38 minuten tot 24.26 
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, 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, 
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/018 en de raming voor de opdracht “Sporthal De Ring : vernieuwen HVAC”, 
opgesteld door de ontwerper 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 € 182.607,00 excl. btw of 
€ 220.954,47 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Artikel 3 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

4. SA2020/26 - Oostmalsebaan 34 - Grondoverdracht 

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

Juridisch kader 
De codex ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten. 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne (Vlarem II): zoals gewijzigd bij latere decreten en haar bijlagen. 
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Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen. 
Het decreet Grond- en Pandenbeleid door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 maart 2009 is van 
toepassing. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14/11/2003) is van toepassing. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-
screening. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende Uitvoeringsbesluiten. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing 
van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de 
adviesprocedure bij de watertoets. 
Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten. 
Het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet); 
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet). 
Hemelwater- en droogteplan Brecht vastgesteld bij  gemeenteraadsbesluit 11/02/2021 
 

Historiek 
SA2020/26: In de zitting van het college d.d. 20/10/2020 werd een voorwaardelijk positief stedenbouwkundig 
attest afgeleverd voor slopen van bestaande constructies en bouwen van een vrijstaande eengezinswoning 
in Oostmalsebaan 34 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 354 M aan Vermeiren Frederik 
Landmeter- Expert en aan dhr. Koen Rombouts. 

Motivatie 
Rechts vooraan, aan de flauwe bocht van de Oostmalsebaan, dient nog een deel van het perceel gelegen in 
de wegenis kosteloos en zonder kosten afgestaan te worden aan de gemeente. Het betreft een oppervlakte 
van ca. 14m² aangegeven als lot B in geel op het opmetingsplan van landmeter-expert Frederik Vermeiren 
d.d. 08/08/2020 met kenmerk 19-T-052-19-01. 
In kader van de verkoop van het perceel en verlijden van de akte, wordt de grondafstand van ca. 14m² 
gelegen in de zone voor wegenis Oostmalsebaan voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Overeenkomstig art. 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 is de beslissing over de 
overdracht van gronden aan de gemeente een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende 
aanvraag dient dan ook voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de 
grondafstand. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 24.27 minuten tot 26.06 
minuten. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend voor de grondafstand, kosteloos en zonder kosten, van ca. 14m² (lot B) 
gelegen in de zone voor openbare wegenis, zoals aangeduid op het opmetingsplan met kenmerk 19-T-052-
19-01 van landmeter Frederik Vermeiren, voor het perceel Oostmalsebaan 34 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 4) sectie D 354 M. 
Deze grondafstand dient bijgevolg niet meer als last opgelegd te worden bij een toekomstige 
omgevingsvergunning. 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving en aan notariaat Wouter 
Nouwkens & Tania Portier, Antwerpsesteenweg 93 te2390 Malle. 

5. OMV2020/523 - Omgevingsvergunning - Nollekensweg 5 - grondoverdracht 

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

Juridisch kader 
De codex ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten. 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
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Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne (Vlarem II): zoals gewijzigd bij latere decreten en haar bijlagen. 
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen. 
Het decreet Grond- en Pandenbeleid door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 maart 2009 is van 
toepassing. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14/11/2003) is van toepassing. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-
screening. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing 
van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de 
adviesprocedure bij de watertoets. 
Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten. 
Het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet); 
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet). 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Historiek 
Reno-Art projects BVBA met als adres Ringlaan 17P te 2960 Brecht, vraagt een omgevingsvergunning voor 
het bouwen van 2 meergezinswoningen met ondergrondse parkeergarage te Nollekensweg 5, 2960 Brecht, 
kadastraal gekend onder afdeling 3, sectie D 630T.  
Er werd reeds een openbaar onderzoek gehouden van 17 maart 2021 tot 16 april 2021. Er werd 1 
bezwaarschrift ingediend, ondertekend door 12 personen, zoals in bijlage. 

Motivatie 
Voorliggende aanvraag omvat het bouwen van 2 nieuwe vrijstaande meergezinswoningen langsheen de 
Nollekensweg, met een ondergrondse parkeergarage. 
De aanvraag is gelegen in RUP Nollekens, meer bepaald artikel 18 C. Conform de bepalingen van het 
grafisch plan van het RUP Nollekens, dient het ontwerp te voorzien in een ontsluitingsweg tussen de 
Lessiusstraat en de Nollekensweg. Tevens is de bestemming van dit stuk volgens de voorschriften van het 
RUP "publieke groene en verharde ruimten". Het ontwerp voorziet in een stuk ingericht als zijnde "publiek 
toegankelijk". Dit stuk (rood gearceerd op het inplantingsplan) omvat een voet/fietsweg ter verbinding van de 
Lessiusstraat met de Nollekensweg, die loopt langs de perceelsgrens. Het omvat een oppervlakte van 
272m². Hiervan wordt 134.00m² voorzien als kiezel/dolomiet pad met volgende aanplant: 2 hoogstammige 
bomen Amelanchier lamarckii 12/14, 124m² Amelanchier lamarckii bosgoed en 14m² Ilex aquifolium. Dit stuk 
wil men bijgevolg kosteloos en zonder kosten afstaan aan de gemeente. 
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. 
De gemeenteraad dient hierbij kennis te hebben van de ingediende bezwaarschriften.  
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 26.07 minuten tot 29.23 
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, 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, 
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zone in publiek domein binnen dit project 
gelegen te Nollekensweg 5, 2960 Brecht, kadasternummer (afd.3) sectie D, 630T, met een oppervlakte van 
272m² conform het inplantingsplan bijgevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Deze wegenis wordt 
kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 
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6. Aankoop Mudaeusstraat 7 - Gemeenteplaats 2 - 2A - Goedkeuring ontwerpakte 

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: A000015 - We realiseren een nieuw gemeentehuis. 
Beleidsveld: BV 011902 
ARK: 6169999 
Omschrijving: Verhuisbeweging nav nieuw gemeentehuis 

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 goedkeuring aan de tijdelijke verkoop-aankoopbelofte van het perceel 
Mudaeusstraat 7, Gemeenteplaats 2 en 2A. 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 april 2021 - goedkeuring toevoeging addendum. 

Motivatie 
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 2 februari 2021 om het perceel - Mudaeusstraat 9 - 
Gemeenteplaats 2 en 2A aan te kopen. 
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 akte 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. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 29.24 minuten tot 31.01 
minuten. 

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, Annemie 
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, 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 authentieke akte 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 
De akte 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. 

7. Brand Groot Schietveld Brecht - Toelichting door burgemeester S. Deckers 

Juridisch kader 
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Het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het 
gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en provinciegouverneurs in 
geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen. 

Historiek 
Op vrijdag 23 april 2021 om 09.40 uur een oproep van NC112 voor natuur- en heidebrand op Groot 
Schietveld met opstart van de operationele coördinatie. 

Motivatie 
Bij een operationele coördinatie wordt ter plaatse een coördinatie opgericht omdat het incident de werking 
van 1 discipline overstijgt. Burgemeester, noodplanningscoördinator en Discipline 5 (consulent 
communicatie) komen ter plaatse voor overleg. 
Omdat de brand uitbreidt en de brandweer deze niet onder controle krijgt wordt een uur later opgeschaald 
naar de gemeentelijke fase. Vanaf dan wordt een crisiscel geopend in de brandweerkazerne (burgemeester, 
noodplanningscoördinator, brandweer, medische, politie, defensie, civiele bescherming en consulent 
communicatie) en op terrein een overleg genaamd CP-OPS (noodplanningscoördinator, brandweer, 
medische, politie, defensie, civiele bescherming, communicatie - er worden mensen bijgevraagd vanuit 
andere gemeentes zoals Wuustwezel en de Federale dienst noodplanning van de gouverneur). 
Omdat verdere opschaling nodig was met inzet van helikopters uit Nederland wordt opgeschaald naar de 
provinciale fase waarbij bijkomend de gouverneur in de crisiscel bijgevoegd wordt. 
Afhankelijk van de controle over de brand wordt stilaan terug afgeschaald naar een gemeentelijke fase en 
operationele coördinatie. 
Op het einde van de bluswerken wordt het ganse gebied afgesloten voor iedereen omdat een gerechtelijk 
onderzoek gevoerd zal worden. 
Burgemeester Sven Deckers wenst een korte toelichting te geven over het verloop van de brand op het 
Groot Schietveld. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 31.02 minuten tot 1.11.23 
uur. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over het relaas van de brand en coördinatie door 
burgemeester Sven Deckers. 

organisatie en personeel 

8. Algemene gemeenteraadscommissie 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuurd d.d. 22.12.2017 - artikel 37. 

Motivatie 
Zoals bepaald in artikel 37 van het decreet lokaal bestuur en in artikel 36 van het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad kan de gemeenteraad commissies oprichten die zijn samengesteld uit 
gemeenteraadsleden. 
De commissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te 
verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de 
bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd 
deskundigen en belanghebbenden horen. 
Er wordt voorgesteld om een algemene gemeenteraadscommissie samen te stellen waarin alle 
gemeenteraadsleden afgevaardigd worden. 
In het huishoudelijk reglement worden de nadere regels voor de samenstelling en de werkwijze van de 
commissie, alsook voor de toekenning van de presentiegelden bepaald. 
Artikel 36 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt dat de voorzitter aangesteld wordt 
door de gemeenteraad. 
Kandidaturen hiervoor moeten ten laatste op 4 mei 2021 ingediend worden op secretariaat@brecht.be. 
Er is één kandidatuur ontvangen van voorzitter L. Nicolaï. 
Geheime stemming : L. Nicolaï voorzitter gemeenteraadscommissie  
Met 25 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 0 stemmen onthouden. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.11.24 uur tot 1.39.28 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, 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), 4 stemmen tegen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De oprichting van de algemene gemeenteraadscommissie wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
Het huishoudelijk reglement van de algemene gemeenteraadscommissie wordt goedgekeurd. 
Artikel 3 
De heer Leo Nicolaï wordt aangesteld als voorzitter van de algemene gemeenteraadscommissie. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst financiën. 

9. Aanpassing RPR - aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 07 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel, zoals gewijzigd bij besluiten van 09.01.2009 en 23.11.2012. 
Het gemeenteraadsbesluit van 11 december 2008 en latere wijzigingen houdende de vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 
Het KB van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van het personeel; 
Het omgevingsvergunningenbesluit art. 143 en 146; 

Advies 
Het advies van de vakbonden mbt onderstaande wijzigingen aan de rechtspositieregeling / bijlage IV: 
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden werd bekomen via schriftelijke protocol van akkoord  (zie 
bijlage). 

Motivatie 
Op 24 november 2020 nam het college van burgemeester en schepenen akte van het ontslag van de expert 
omgeving.  
In de gemeenteraad van 14 januari 2021 werden de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden aangepast 
aan de nieuwe wetgeving omtrent de aanstelling van omgevingsambtenaar waarbij men twee jaar relevante 
ervaring moet aantonen. 
Een procedure voor aanwerving en bevordering werd ondertussen gevoerd, doch zonder geslaagde 
kandidaten. 
De functie expert omgeving is een knelpuntfunctie. Het is aangewezen om de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden zo ruim mogelijk te houden.  
Aangezien de gemeente reeds verschillende omgevingsambtenaren heeft aangesteld is deze bijkomende 
aanstelling niet noodzakelijk en is het aangewezen om deze voorwaarde te schrappen. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.39.29 uur tot 1.44.06 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, 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), 4 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf datum besluit gemeenteraad. 
  
 BIJLAGE IV: specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 
   
EXPERT OMGEVING (A1a-3a)  
a)   via aanwerving: 
1)     houder zijn van een erkend diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A: 

1. masterdiploma’s die uitgereikt zijn door: 
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                     - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden 
                        scholen, of de bij wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
                     - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde erkende 
instellingen voor hoger onderwijs; 
                     - een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 

1. diploma’s of getuigschriften van masteropleidingen of master-na-masteropleidingen, erkend en 
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO); 

2. diploma’s van doctor; 
(of houder zijn van de diploma’s opgenomen in overgangsmaatregel toegevoegd in bijlage van de 
goedgekeurde rechtspositieregeling); 
2)      beschikken over twee jaar relevante aantoonbare beroepservaring inzake stedenbouw, ruimtelijke 
ordening, ruimtelijke planning of milieu,         
         uitgezonderd voor kandidaten met de volgende diploma’s (of gelijkaardig) : 

 Masters met een diploma architectuur of interieurarchitectuur 

 Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning 
3)     geslaagd zijn in een selectieprocedure. 
  
b)   via bevordering : 
1)     bij het gemeentebestuur van Brecht gedurende ten minste vier jaar niveauanciënniteit verworven 
hebben in een graad van niveau B; 
2)     houder/houdster zijn van een bachelordiploma of gelijkwaardig; 
3)     beschikken over twee jaar relevante aantoonbare beroepservaring inzake stedenbouw, ruimtelijke 
ordening, ruimtelijke planning of milieu 
4)     een minimaal voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
5)     geslaagd zijn in een niveauoverschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingsexamen.  
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de dienst toezicht. 
  

welzijn 

10. Verlenging erkenning Logo Antwerpen 1 januari 2022 - 31 december 2027 

Beleids- en beheerscyclus 
Doelstelling: D000004 - We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal 
zorgzaam beleid in Brecht 
Actieplan: AP0000 54 - Brecht voert een sociaal beleid 
Actie: A000062: Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam 
Beleidsveld: 0985 
ARK: 6143100 
Omschrijving: lidmaatschap Logo Antwerpen 

Juridisch kader 
Het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen van 21 november 2003 en latere 
wijzigingen. In het bijzonder titel III-hoofdstuk VII. 
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's van 30 januari 2009. In het bijzonder hoofdstuk 
III. 
Het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en latere wijzigingen. In het bijzonder artikel 7 §7. 
De omzendbrief van het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin over het lokaal sociaal 
beleid van 26 oktober 2018. 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. In het bijzonder artikels 2 §2, 41 4°&5°, 78 5°&6°. 
Het schrijven van Logo Antwerpen van 1 april 2021.  
De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zoals terug te vinden op de site van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 - artikel 78 

Motivatie 
Logo Antwerpen is belast met de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en doet dat in 
samenwerking met lokale en regionale partners in de regio Antwerpen waaronder lokale besturen.  
In het bijzonder ondersteunt Logo Antwerpen het gemeentebestuur Brecht bij de uitbouw van een integraal 
preventief gezondheidsbeleid. Logo Antwerpen biedt hiervoor zowel kant- en klare thematische materialen 
aan, materialen voor procesbegeleiding en effectieve procesbegeleiding en coaching op maat. Voor onze 
gemeente ging het de afgelopen jaren concreet over de verdere uitwerking van 'Gezonde Gemeente', 
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ondersteuning in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'SIGO', het aanleveren van 
promotiemateriaal rond allerhande projecten en preventieve acties, ...  
In het meerjarenplan 2020-2025 van onze gemeente is er aandacht voor gezondheidspromotie en 
ziektepreventie in het bijzonder in actie ondernemen volgens de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, een 
nauwe samenwerking met de raad gezondheid en welzijn, een beleid voeren rond ouderen, ... 
Ten gevolge van de covid-crisis is het belang van gezondheidspromotie en ziektepreventie nog meer dan 
ooit duidelijk geworden. Effectieve gezondheidspromotie en ziektepreventie is integraal en gebeurt in 
samenwerking met lokale en regionale partners waarvan Logo Antwerpen een belangrijke is.   
Logo Antwerpen moet opnieuw erkend worden voor de periode 2022-2027.  
Hiervoor moet een lijst van erkende partners, waaronder de lokale besturen die deel uitmaken van het 
werkingsgebied van Logo Antwerpen, deze erkenning formeel ondersteunen (Zie artikel 4 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 30/01/2009).   
De ondersteuning van de erkenning houdt geen automatisch lidmaatschap van Logo Antwerpen in. Hierrond 
zal pas door Logo Antwerpen gecommuniceerd worden na goedkeuring van hun erkenning.   
De ledenbijdrage bestaat uit een bedrag per inwoner namelijk €0,0743/inwoner. Er is geen instapgeld 
verschuldigd. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.44.07 uur tot 1.46.54 uur. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad ondersteunt de erkenning van Logo Antwerpen voor de periode 2022-2027, ondertekent 
het erkenningsformulier en belast dienst welzijn met de verdere opvolging hiervan.   
Artikel 2  
Dit besluit wordt samen met het erkenningsformulier ter kennis gebracht aan dienst welzijn en Logo 
Antwerpen.  
  

intergemeentelijke samenwerking 

11. Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens 
Landschap 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 - artikel 40 en 41. 

Historiek 
Brief d.d. 16 april 2021 van de Stichting Kempens Landschap. 
Eerdere beslissing van de gemeente om lid te worden van Kempens Landschap vzw. 

Motivatie 
De activiteiten van Kempens Landschap vzw worden verdergezet onder de (nieuwe) rechtsvorm van een 
stichting van openbaar nut, opgericht onder de naam 'Stichting Kempens Landschap' met als (nieuw) 
ondernemingsnummer 0749.895.122. 
De Stichting Kempens Landschap wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om de afspraken met de 
deelnemende lokale besturen te herbevestigen via de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst. 
In de samenwerkingsovereenkomst worden de voormalige werkingsprincipes van- en tussen de gemeente 
en Stichting Kempens Landschap hernomen, rekening houdende met de nieuwe rechtsvorm van Stichting 
Kempens Landschap als stichting van openbaar nut. 
De Stichting Kempens Landschap levert in het algemeen belang een wezenlijke bijdrage tot het bewaren en 
publiek toegankelijk maken van landschappen en erfgoed, en dit door middel van verwerving, opwaardering 
en advisering. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.46.55 uur tot 1.48.52 uur. 

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, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, 
Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, 
Katrien Scheirs, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Joziena Slegers) 
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Besluit 
Artikel 1 
De gemeente verleent haar goedkeuring tot ondertekening van de bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap. 

12. IKA - Algemene vergadering 15 juni 2021 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Historiek 
De gemeente Brecht is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA. 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 26 maart 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA die op 15 juni 2021 plaatsheeft in in Den Eyck, 
Houtum 39 te 2460 Kasterlee; 
          
Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 26 maart 2021 overgemaakt. 
  
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering. 
  
Heden worden we geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder 
welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.  
Volgens de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het 
Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en 
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst kan 
desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit 
noodzakelijk mocht blijken. 
De Raad van Bestuur van IKA heeft besloten over te gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de 
100% van het kapitaal Storm Retie; 
De kapitaalverhogingen wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden financieel vaste 
activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; 
  
Deze kapitaalverhoging kan gefinancierd kan worden met middelen beschikbaar in de schoot van IKA. 
De gemeenteraad neemt kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene 
vergadering. 
De gemeenteraad neemt kennis neemt van de balans, resultatenrekening en winstverdeling. 
 

Motivatie 
De agenda werd door de Raad van Bestuur op 22 maart 2021 als volgt samengesteld: 

1. Kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2020.   

2. Goedkeuring van de jaarrekening van afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot 

het boekjaar 2020.   
5. Kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (Storm Retie) 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 

1. Actualiseren van het register van de deelnemer 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.48.53 uur tot 1.50.28 uur. 
 

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie 
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 4 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de 
dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2021; 
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1. Kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2020.   

2. Goedkeuring van de jaarrekening van afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot 

het boekjaar 2020.   
5. Kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (Storm Retie) 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 

1. Actualiseren van het register van de deelnemers 
Artikel 2 
In te tekenen op de kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (STORM Retie) van IKA voor 24 aandelen met 
nominale waarde per aandeel van € 500,00  voor een totale waarde € 12.000,00 ; te volstorten met € 
12.000,00 beschikbaar  op rekening courant en € 0,00 uitkering van reserves IKA. 
Artikel 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende  vereniging IKA op 15 juni 2021 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van 
onderhavige beslissing. 
Artikel 4 
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
lieven.ex@fluvius.be. 

13. Fluvius - Algemene vergadering 23 juni 2021 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Historiek 
De gemeente Brecht is voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
Fluvius Antwerpen;  
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 23 maart 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 23 juni 2021 plaatsheeft in het 
Kasteel van Brasschaat, Hemelhoevedreef 1, 2930 Brasschaat;               
Het dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 23 maart 2021 overgemaakt;  
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering;  
We worden heden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder 
welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.  
Volgens de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het 
Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en 
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, kan 
desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien dit 
noodzakelijk mocht blijken. 

Motivatie 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te geven aan de agenda van de Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 23 juni 
2021: 

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2020.   

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 

de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2020.   
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen: 

 7.1  Actualisering van het register van de deelnemers 

 7.2   Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.   
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Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.50.29 uur tot 1.51.54 uur. 
  

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie 
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 4 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 

Artikel 1  
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 23 juni 2021: 

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2020.   

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 

de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2020.   
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen:  

 7.1  Actualisering van het register van de deelnemers 

 7.2   Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.   
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 23 juni 
2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld 
artikel 1 van onderhavige beslissing. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter 
attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

aanvullende agenda 

14. Vraag - Thuisvergoeding voor personeelsleden tijdens coronapandemie - L. Anthonissen 

Motivatie 
Vraag: Thuisvergoeding voor personeelsleden tijdens corona pandemie. 
De meeste personeelsleden, waarbij de job/functie het toelaat, zijn al verscheidene maanden verplicht aan 
het thuiswerken. 
Door de federale overheid, onder minister van financiën Vincent Van Peteghem,  is hieromtrent op  
12 februari 2021 een steunmaatregel uitgevaardigd voor gezinnen en ondernemers.  “ Thuiswerk wordt 
fiscaal voordeliger “ 
Op de gemeenteraad van maart 2021 hebben we een afsprakennota telewerken goedgekeurd voor na het 
coronatijdperk maar wat zijn de afspraken nu, tijdens de coronapandemie, voor het personeel dat nu 
verplicht wordt om thuis te werken. 
Kunnen ze dit moment, op de voorgedragen steunmaatregel “ thuisvergoeding “ beroep doen? 
Hoe is dit gecommuniceerd naar ons personeel toe, op welke manier ze van deze steunmaatregel kunnen 
genieten? 
Hoeveel personeelsleden komen voor deze steunmaatregel in aanmerking?   
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.51.55 uur tot 1.55.56 uur. 

15. Vraag - Rattenbestrijding - M. Van den Lemmer 

Motivatie 
Vraag: 
Er komt ons langs alle kanten ter ore dat er een steeds groter probleem is met de rattenpopulatie, dit bij de 
INWONERS van onze gemeente. 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Ratten komen binnen langs de droogkast, vernielen tuinmeubilair, maken overal gangen, houden 'open 
buffet' in de compostbakken, enz. 
 
In BRECHTS NIEUWS geeft de gemeente goedbedoelde tips, zoals : 
 
- Verwijder al het tuinafval en huishoudelijk afval. 
 
- Strooi GEEN gif in de tuin. U kunt er andere dieren mee vergiftigen 
 
-Strooi GEEN voer voor vogels . 
 
En als oplossing geeft de gemeente mee : 
 
1. Lokale ongediertebestrijder, hij lost rattenproblemen voor u op . 
 
2. Geplaatste lokdozen. 
 
3. Klemmen ! 
 
Wij zien liever geen klemmen gebruiken waarin de dieren een zeer pijnlijke langzame dood sterven! 
 
Mensen willen wel vogels voederen - het wordt ons aanbevolen door natuurorganisaties - maar zelfs aan 
opgehangen voedsel kunnen de ratten moeiteloos aan! 
 
Al het tuinafval verwijderen : dat is misschien geen goed idee : de insecten, kikkers, padden, egeltjes... 
verschuilen zich hierin. 
 
Bovendien : 
 
- WIE is de lokale rattenbestrijder? 
Kan de gemeente iemand aanbevelen die betaalbaar is? 
 
- Lokdozen? Wat zijn dat, en waar kan je die kopen? 
 
Daan De Veuster merkte reeds op dat er ratten-buizen worden gestolen. 
Zou dit niet kunnen komen doordat burgers ook in hun eigen tuin aan bestrijding willen doen? 
 
De open compostbak(ken) van de gemeente is/zijn een buffet voor de ratten, een ander model is nodig! Veel 
mensen kregen pas echt ratten nadat ze een compostbak hadden gezet! 
 
Vlaams Belang wil graag dat de gemeente een stapje verder gaat. 
Onze vraag betreft dus : kan de gemeente hulp bieden - een aanspreekpunt - waar onze inwoners worden 
geholpen om een (liefst diervriendelijke) oplossing te vinden. 
Iedere rat die niet wordt geboren, moet niet ook worden 'verdelgd'. 
 
Zeker voor mensen zonder computer : een aanspreekpunt in de gemeente waar de mensen informatie 'op 
maat' kunnen krijgen. 
 
En ook : zou de gemeente kunnen proberen om een 'ratten-vrij' ontwerp te vinden voor de compostbakken? 
De compostbakken die nu worden gebruikt en die bij de gemeente kunnen worden aangeschaft hebben juist 
het probleem helpen vergroten. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.55.57 uur tot 2.04.38 uur. 

16. Vraag - Boskap Noenheuvel - Korkhoendreef - I. De Beuckelaer 

Motivatie 
Vraag: Boskap Noenheuvel - Korkhoendreef 
Toelichting: 
Eerder deze week bracht een attente wandelaar mij op de hoogte dat er aan Noenheuvel – Korkhoendreef 
verschillende percelen zijn vrijgemaakt en er een groot aantal aan bomen/bos is verdwenen. 
  
Mijn vraag aan het college luidt: 
-              Is de gemeente hiervan op de hoogte? Indien dat niet zo is, wat gaat de gemeente dan 
ondernemen? 
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-              Indien de gemeente hier wel van op de hoogte is: Wat is hier juist de bedoeling van en wat komt 
hier in de plaats? 
  
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 2.04.38 uur tot 2.07.10 uur. 

17. Vraag - Openbaar vervoer in de gemeente Brecht - I. De Beuckelaer 

Motivatie 
Vraag: Openbaar vervoer in de gemeente Brecht 
Toelichting: 
Op maandag 26 april 2021 kopte Het Laatste Nieuws: “‘1 op de 5 bushaltes verdwijnt: ‘vervoer op maat’ 
komt in de plaats”. Ik citeer: “Vooral in verder van de kernen gelegen gebieden zullen gebruikers naar het 
nieuwe systeem van ‘vervoer op maat’ moeten grijpen.” De conclusie? Een kleiner aanbod aan alternatieven 
zoals het openbaar vervoer. 
  
Mijn vraag aan het college luidt daarom: 
-              Treffen deze maatregelen, genomen door de Minister van Mobiliteit Lydia Peeters, ook onze 
gemeente? 
-             Indien wel, welke haltes zullen dan verdwijnen? 
-             Hoe zullen de bewoners in onze gemeente op de hoogte gebracht worden? 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 2.07.11 uur tot 2.14.12 uur. 

18. Vraag - Reactie burgemeester Deckers op de brand in Brecht op het Groot Schietveld - I. De 
Beuckelaer 

Motivatie 
Vraag: Reactie burgemeester Deckers op de brand in Brecht op het Groot Schietveld 
 
Toelichting: 
We zijn allen op de hoogte van de brand in Brecht op het militair domein en natuurgebied op het Groot 
Schietveld. In een interview op ATV vroeg een reporter aan de burgemeester Deckers, en ik citeer: “dat zou 
toch niet mogen gebeuren? Of dat zou toch onder controle gehouden moeten worden?”, einde citaat. 
Waarop de burgemeester, meneer Deckers, antwoordde dat “ik mij daar niet over ging uitspreken”. 
Opvallend. 
 
Mijn vragen aan burgemeester Deckers luiden daarom: 
- Is het niet uw taak om dit ten strengste te veroordelen en de inwoners gerust te stellen? 
- Graag had ik dan de vraag ook gesteld: Dit had toch niet mogen gebeuren? En moest dit niet onder 
controle gehouden worden? 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 2.14.13 uur tot 2.15.23 uur.  

BESLOTEN 

organisatie en personeel 

19. Antwoord agentschap binnenlands bestuur op klacht personeelslid d.d. 30 oktober 2020 - 
Kennisname 

Juridisch kader 
Artikel 333 decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
Op 30 oktober 2020 werd door W. Neirynck een klacht ingediend tegen een e-mail van B. De Bruyn 
betreffende de onttrekking van het aspect toezicht/handhaving aan de lokaal toezichthouder milieu en het 
toekennen van deze hoedanigheid aan een extern consultant van Mondea.  Op 21 april 2021 werd deze 
klacht afgerond en werd het antwoord in bijlage aan de klager bezorgd.  
Doordat W. Neirynck door het college van burgemeester en schepenen op 9 maart ll. werd ontslagen 
wegens beroepsongeschiktheid eindigde hiermee logischerwijze ook de aanstelling als lokaal toezichthouder 
milieu. Bijgevolg is deze klacht zonder voorwerp. 

Motivatie 
Artikel 333 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het antwoord van toezicht aan de klager voor 
kennisname moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
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Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 21 april 
2021 op de klacht geformuleerd door het personeelslid d.d. 30 oktober 2020. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


