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Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
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Luc Aerts, Voorzitter bijzbnder comité voor de sociale dienst
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Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
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U ITPAS - Reg iona le samenwerkingsovereen komst - GRl2021 I 11 6

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D00004 - We bouwen de welzijnscampus verder uit met het oog op een integraal
zorgzaam beleid in Brecht
Actie pla n : AP0000í5 - Dagel ij kse werki n g w elzijn I zorgzaam
Actie: A000086 - We nemen deel aan de UiTPAS-regio Van Polder tot Kempen en bieden een
spaarsysteem aan voor activiteiten alsook een kansentarief

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel ll, hfdst. 3
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen

Historiek
CBSl2020l403 - U|TPAS - start UiTPAS-regio met Biscuit
C8S,1202011962 - U|TPAS - documenten aanvraag UiTPAS-regio
CBSl2021l352 - U|TPAS - Stand van zaken - kennisname
CBS|2021 11123 - U|TPAS - Samenwerkingsovereenkomst - kennisname

Motivatie
Vanuit Publiq VZW (beheerder van de U|T-databank en UITPAS op Vlaams niveau) worden lokale
besturen gestimuleerd tot oprichting van een UiTPAS-regio voor het implementeren van een U|TPAS.
Een UiTPAS is een voordeelkaart voor vr'rjetijdsactiviteiten. Mensen die deelnemen aan een U|TPAS-
activiteit kunnen punten sparen dewelke omgeruild kunnen worden voor extra voordelen. Er is ook een
kortingsregeling voorzien voor mensen met een kansenstatuut. Hoewel de UITPAS een initiatief is vanuit
Vlaanderen wordt het gehele gebied opgedeeld in "UiTPAS-regio's". Elke regio staat autonoom in voor de
praktische organisatie, onderlinge samenwerking, kortingstarief en voordelen.
Er werden gesprekken opgestart met diverse gemeenten uit de regio om de bereidheid na te gaan of er in
deze gemeenten draagvlak aanwezig is om gezamenlijk van start te gaan met een U|TPAS. Uiteindelijk
werd er voorgesteld om een UiTPAS-regio op te starten via projectvereniging Biscuit.
lnmiddels zijn 4 bijkomende gemeenten toegetreden tot projecfuereniging Biscuit teneinde samen een
UiTPAS-regio op te starten. De deelnemende gemeenten zijn: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout,
Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel.
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De 'commerciële' naam van deze U|TPAS werd, door de Raad van Bestuur van Biscuit, bepaald op "Van
Polder tot Kempen" .

Lanceringsdatum wordt voorzien op I oktober 2021. We starten met een gemeentelijk aanbod en breiden
in 2022 mogelijks uit door aansluiting van verenigingen, sportclubs, DKO en gesubsidieerde kunst- en
vrijetijdsinstell ingen.
Publiq vzw, aangesteld door de Vlaamse regering om U|TPAS in heel Vlaanderen uit te rollen, helpt onze
regio met de voorbereiding voor de implementatie en blijft ons gedurende het verdere verloop
ondersteunen.
Met de uitrol van U|TPAS zetten we in op meer en een bredere communicatie van het bestaande
vrijetijdsaanbod in de betrokken gemeenten. Op die manier willen we alle inwoners aanzetten tot meer
vrijetijdsparticipatie. We verlagen de financiële drempelvoor kansengroepen en leiden ze toe via gerichte
communicatie.
ln principe verloopt de implementatie van U|TPAS via Biscuit, projectvereniging. Echter niet alle
gemeenten binnen Biscuit nemen deel aan de UiTPAS-regio Van Polder tot Kempen. Bovendien dienen
er bijkomende afspraken gemaakt te worden teneinde de samenwerking tussen de participerende lokale
besturen en Biscuit op punt te kunnen stellen. Derhalve werd een samenwerkingsovereenkomst
opgesteld tussen Biscuit en de negen deelnemende gemeenten.
Het voorliggend document betreft momenteel een draft van de uiteindelijke overeenkomst aangezien
deze eveneens nog goedgekeurd dient te worden door de Raad Van Bestuur van Biscuit (dd 2 juni
2021). Deze overeenkomst werd eveneens in overleg met de financiële directeurs van de betrokken
gemeenten opgesteld en ter kennisname voorgelegd. Bijkomend werd deze nagekeken door een
juridisch medewerker vanuit Brasschaat.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt venrvezen naar de geluidsopname van 24.31 minuten tot 25.43
minuten, tweede deel geluidsopname.

Stemminq:
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, 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, lvan Flebus, Pieter Poriau), I stem tegen (llse De
Beuckelaer)

Besluit
AÉikel1
De gemeenteraad keurt de regionale samenwerkingsovereenkomst U|TPAS Van Polder tot Kempen
goed.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensl uidend u ittreksel

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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