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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 14juni 2018

Aanweziqen:
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter
Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen,
Schepenen
Roel Van Hoeck, Leo Nicolai, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena
Slegers, BartVan De Mierop, Martine Bresseleers, KarenVan Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels,
Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana
Vandekeere, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
Leen Smouts, Gemeenteraadslid
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter

Jaarrekenin g 2017 - GR/201 8/068

Juridisch kader
Gemeentedecreet d.d. 1 5.07.2005

Advies
Door het Mat werd d,d. 15 mei 2018 een positief advies verleend'

Motivatie
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 30 mei2018.
De rekening van de gemeente Brecht voor het dienstjaar 2017 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de

gemeenteraad.
Exploitatiebudget
Ontvangsten: 28.067. 1 51 euro
Uitgaven: 23.649.245 euro
Saldo: 4.417.906
lnvesteringsbudget
Ontvangsten: 982.81 7 euro
Uitgaven; 3.249.488 euro
Tekort: -2.266.672 euro
Andere
Ontvangsten: 125.1 06 euro
Uitgaven: 2.590. 1 94 euro
Tekort: -2.465.088 euro

Vaste activa: 132.317.484,53 euro
Vlottende activa: 14.047 .794,48 euro
Schuld: 25.906.925,94 euro
Eigen vermogen: 120.458.353,07 euro

De financiële balans is als volgt:
Resultatenrekening 201 7
Kosten: 28.499.639, 1 5 euro
Opbrengsten: 29.338.833,82 euro
Overschot van het boekjaar: 839.194,67 euro
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ns de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts

Hij geeft enkele tekstuele aanpassingen door.
Raadslid J. Slegers stelt dat er weinig uitgegeven is van wat gebudgetteerd werd. Dit is slechts 33o/o. Er

werd veel doorgeschoven naar 2018.
Op pagina 11 staat met betrekking tot de onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltrattezones dat
zoveel mogelijk in eigen beheer zal gebeuren sinds de overstap naar Pidpa. Wat wordt hiermee bedoeld?
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat het onderhoud van de baangrachten en waterlopen wel
degelijk gebeurde, maar in het budget werd voorzien dat we hiervoor derde partijen aanspreken,
enerzijds Werminval (circa 50% van het totale budget) anderzijds nog bijkomende derde partijen (circa

50% van het totale budget). Behoudens Werminvalwerd hier echter geen andere partij voor
aangesproken aangezien we het resterende zoveel mogelijk in eigen beheer doen sinds de overstap naar
Pidpa.
Raadslid E. Peeters vraagt wat de overstap van Pidpa hiermee te maken heeft. Burgemeester-voorzitter
L. Aerts antwoordt dat we proberen meer zelf te doen in plaats van uit te geven. Dit staat niet in
oorzakelijk verband met de overstap naar Pidpa.
Raadslid E. Peeters vraagt meer info over de veiligheidsprojecten. Het betreft de aankoop van de

mobiele camera in het kader van het bestrijden van overlast. Er wordt echter voor gekozen om hier niet
zoveel ruchtbaarheid aan te geven. Daarom werd de formulering in de jaarrekening gebruikt zoals
vermeld. De mobiele camera werd aangekocht in het eerste trimester van 2017.
Raadslid E. Peeters vraagt wat er er concreet werd gerealiseerd omtrent de acties en doelstellingen op
pagina 15 namelijk Brecht ondersteunt de aanwezige KMO's, landbouwbedrijven en andere initiatieven
op het vlak van lokale economie. Het betreft hier onder andere de gemeentelijke cadeaucheques (56.000

euro uitgave en 25.000 euro opbrengst), de toelage voor kerstverlichting aan de middenstand (2.000 euro
uitgave), toelage Unizo Brecht, Sint-Job en Sint-Lenaarts (1.500 uitgave), promotie markten en

kermissen, facturen BRO met betrekking tot de implementatie van de handelsvisie en

centrummanagement Brecht, vernieuwing marktkasten in Brecht en Sint-Lenaarts (in 2017), huur
chemisch toilet markt Sint-Lenaarts, elektriciteit voor het strijkatelier in SintJob (uitgave en opbrengst van
2.300 euro)
Raadsleden M, Bresseleers en K. Van Looveren verlaten de zitting
Raadslid E. Peeters vraagt wat de loketfunctie doet. Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat we
bijvoorbeeld een dossier rond herbergen hebben opgestart. De burgers kunnen informatie opzoeken,
brochure bekomen,....
Raadsleden M. Bresseleers en K. Van Looveren nemen terug deel aan de zitting.
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over 'Hidrorio: aankoop grond Bosstraat / Heihoefke
(overdracht)'. Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat oorspronkelijk 100.000 euro voorzien was om te
onteigenen in Bosstraat (niet het stuk richting Klein Veerle). lnfrabo werd aangesteld in het kader van het

rioleringsdossier. lnfrabo maakte de fiche voor VMM op. lnfrabo werd door het college van burgemeester
en schepenen aangesteld voor de verkeersafwikkeling in deze zone. Hoe komt men bijvoorbeeld veilig
over de Mallebaan. Dit is dus een dossier rond riolering en veiligheid en we hebben daar een slecht
fietspad. AWV heeft ook lnfrabo belast voor het tracé tot aan de Mallebaan en het kruispunt met de

Oostmallebaan. Hoe gaan we onder andere om met de kruispunten. We staan redelijk ver in dit dossier.
Er werden nog geen centen ontvangen in dit dossier. Er zijn al toezeggingen om te werken aan het

Aquafindossier.
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 61 'Door het overdragen van deze investeringen
wordt het oorspronkelijk budget van2017 belast. Dit vindt u terug bij de budgetwijziging van2017'.
Raadslid E. Peeters vraagt of hier 2018 wordt bedoeld ?
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat inderdaad 2018 wordt bedoeld.
Raadslid E. Peeters vraagt wat de'achtergestelde lening Hidrorio' juist is. Burgemeester-voorzitter L.

Aerts repliceert dat het investeringsfonds werd opgezet in 2015 om tegemoet te komen aan de vraag van
gemeenten om niet-gesubsidieerde werken te laten uitvoeren door Hidrorio zonder dat de gemeente
daarvoor een tussenkomst moet doen. Om dit mogelijk te maken wordt de achtergestelde lening versneld
afgelost. Vanuit de achtergestelde lening wordt elke legislatuur een bedrag (gelijk aan de vastgestelde
kapitaalaflossing per jaar x aantaljaren van de legislatuur) individueel per gemeente omgezet naar het
investeringsfonds. ln de huidige legislatuur werd zo vier keer het bedrag van de jaarlijkse
kapitaalsaflossing in het investeringsfonds ter beschikking gesteld (voor 2015-2016-2017-2018). Het
fonds kan door elke Hidrorio-gemeente aangewend worden voor de financiering van specifieke
investeringsprojecten van de gemeente binnen Hidrorio.
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Ook in de volgende legislatuur zal er zes kee
middelen voor projecten die normaal geen su

r eenzelfde bedrag ter beschikking worden gesteld. Dit zijn
bsidie zouden krijgen. Dat is een opname uit het fonds voor

riolering van het Lindeken.
Raadslid E. Peeters vraagt waarom dit onder verstrekte subsidies staat.
Raadslid P. Van Assche verlaat de zitting.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat dit te vergelijken is met de situatie met lgean. Op zich zijn

het geen centen van de Brechtse belastingsbetaler. ,.

Raaãslid P. Van Assche neemt terug'deel aan de zitting.
Stem mlno
Met 16 stemmen voor ( Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van

Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, RoelVan Hoeck, Leo NicolaÏ, Maria Vochten, Joziena

Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere),

3 stemmen tegen (ChristelVan Akeleye n, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 9 onthoudingen (Bart

Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Decke
bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck)

rs, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De

Besluit
Artikel 1

coeoxeuring wordt verleend aan de rekening van het dienstjaar 2017

Exploitatiebudget
Ontvangsten'. 28.067 .15 1 euro
Uitgaven: 23.649.245 euro
Saldo: 4.417.906
lnvesteringsbudget
Ontvangsten: 982.81 7 euro
Uitgaven: 3.249.488 euro
Tekort: -2.266.67 2 euro
Andere
Ontvangsten . 125.106 euro
Uitgaven: 2.590.194 euro
Tekort: -2.465.088 euro

Vaste activa: 132.317.484,53 euro
Vlottende activa: 14.047 .794,48 euro
Schuld: 25.906.925,94 euro
Eigen vermogen: 1 20.458.353,07 euro

Artikel 2
De financiële balans is als volgt:
Resultaten rekening 20 1 7

Kosten: 28.499.639,1 5 euro
Opbrengsten: 29.338.833,82 euro
Overschot van het boekjaar: 839.194,67 euro

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de financieel

beheerder wnd.

Namens de Gemeenteraad,

nemie Marnef c Aerts
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