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Aanwezigen:  
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter 
Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, 
Schepenen 
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, 
Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens,  
Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, 
Dennis De bruyn, Johan Bellens, Gemeenteraadsleden 
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 
Annemie Marnef, Secretaris 
Afwezig:  
Patrick Van Assche, Bart Van De Mierop, Gemeenteraadsleden 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Vervanging raadslid V. Meeusen - R. Van Hoeck 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement gemeenteraad 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 januari 2016 – Verhindering – Vervanging raadslid V. Meeusen door  
R. Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 10 maart 2016 - Verhindering - Vervanging raadslid V. Meeusen door   
R. Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 april 2016 - Verhindering - Vervanging raadslid V. Meeusen door  
R. Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 5 september 2016 - Verhindering - vervanging raadslid V. Meeusen door  
R. Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 januari 2017 - Verhindering - vervanging raadslid V. Meeusen door  
R. Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 13 april 2017 - Verhindering - vervanging raadslid V. Meeusen door  
R. Van  Hoeck 

Motivatie 
Bij aanvang van de zitting stelt burgemeester L. Aerts dat raadslid P. Van Assche en B. Van De Mierop 
afwezig en verontschuldigd zijn. 
Burgemeester L. Aerts stelt eveneens dat er geen aanvullende agenda werd ingediend. 
Als voorzitter van de raad wenst de voorzitter om de nagedachtenis van de heer Frans Stynen in deze 
openbare zitting van de Brechtse gemeenteraad in herinnering te brengen. De raad en het publiek staan 
recht. 
Ereburgemeester Frans Stynen overleed op 85- jarige leeftijd op 27 juni laatstleden. Frans is in onze 
gemeente vele jaren politiek actief geweest. Net voorafgaand aan de fusie kende ik wijlen de heer Frans 
Stynen als burgemeester van de toen nog zelfstandige gemeente Sint-Job-in-'t-Goor. Na de fusie per  
1 januari 1977 werd hij schepen van de nieuwe fusiegemeente om dat te blijven tot 4 januari 1989. Na een 
onderbreking van 6 jaar werd hij op 3 januari 1995 opnieuw schepen tot eind april 1998. Op 1 maart 2000 
werd hij gedurende 3 maanden wederom schepen om dan de legislatuur 2000-2006 te vervolledigen als 
OCMW-voorzitter. 
Frans kende zijn dossiers en had een joviale persoonlijkheid. Hij vervulde zijn ambt steeds met veel 
toewijding en inzet, eerst voor de bevolking van Sint-Job-in-'t-Goor en later voor de bevolking van de 
fusiegemeente Brecht. 
Voor die betoonde inzet werd aan hem nadien bij ministerieel besluit van 26 juli 2002 van de Vlaamse 
minister van binnenlandse aangelegenheden het voorrecht toegekend om de eretitel van burgemeester te 
mogen dragen. Bij gemeenteraadsbesluit van 14 december 2006 werd aan hem de titel van ereschepen 
toegekend. 
Het gemeentebestuur condoleerde zijn echtgenote, mevrouw Alice Lenaerts, en de familie Stynen. 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 14 september 2017  
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Er wordt voorgesteld om een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van voormalig 
ereburgemeester en ereschepen Frans Stynen. 
  
Tot slot kondigt burgemeester L. Aerts de geboorte van zijn kleindochter Isa aan. 
  
Op verzoek van raadslid V. Meeusen d.d. 1 september 2017 wordt de gemeenteraad verzocht om akte te 
willen nemen van de verlenging van zijn verhindering en zijn vervanging door Dhr. Roel Van Hoeck te 
verlengen met 4 maanden. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. De tekst wordt 
gecorrigeerd. De verlenging van de verhindering is voor 4 maanden met aanvang vanaf 1 september 2017. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de verlenging van de verhindering van raadslid V. Meeusen wegens ziekte en de 
verlenging van zijn vervanging door de heer Roel Van Hoeck tijdens zijn ziekteverlof (verlenging met 4 
maanden). 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan V. Meeusen, Roel Van Hoeck en de personeelsdienst. 
 

2. Verslag voorgaande zitting 8 juni 2017 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 40 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2017 dat acht dagen voor de huidige 
zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Het verslag 
van de voorgaande zitting wordt aangepast. Schepen P. Schrijvers was niet aanwezig op de zitting van 11 
mei 2017 en heeft zich bijgevolg bij de stemming over het verslag van de voorgaande zitting op de 
gemeenteraad van 8 juni 2017 onthouden. 

Stemming:  
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 
stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog), 8 onthoudingen (Eline Peeters, Sven Deckers, 
Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 8 juni 2017 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

3. Dagorde OCMW-raad 20 juni 2017 - kennisgeving 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Artikel 9 

Historiek 
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 juni 2017: 
  
Agendapunten van de openbare zitting: 
Openbaar  
Verslag - Briefwisseling 
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1. Kennisname inkomende briefwisseling 
2. Kennisname van het verslag van het vast bureau d.d. 9.5.2017 en 23.5.2017 
3. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 16.5.2017 
Secretariaat 
4. Vervoersproject AVIRA 
5. Aanpassingen rechtspositieregeling 
Financiën 
6. Vaststelling van de jaarrekening 2016 
7. Gunning 25 relaxzetels 
8. Gunning 6 zorgfauteuils 
9. Bestek 'Inventarisatie van het Centraal Archief van het OCMW van Brecht en haar rechtsvoorgangers" 
  

Motivatie 
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. 

Besluit 
Artikel 1: Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. 20 juni 
2017 

Interne Zaken 

4. Wijziging pensioenreglement 2° pensioenpijler OF P-Provant i.k.v. multi-
inrichterspensioenstelsel 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP) (Wet Aanvullende Pensioenen), zoals 
gewijzigd door de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen;   
Gelet op de circulaire 2016/13 van het FSMA van 5 augustus 2016 dat het begrip “uittreding” verduidelijkt 
zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014; 
Het gemeentedecreet. 

Historiek 
Indien een contractueel personeelslid overgaat van een (gemeente)bestuur naar een EVA of AGB of OCMW 
gelinkt met dit bestuur (of omgekeerd), geeft dit aanleiding  tot een pensioennadeel voor het betrokken 
personeelslid. De door het contractueel personeelslid bij zijn vorige werkgever opgebouwde erkende 
diensttijd wordt voor de berekening van het aanvullend pensioen namelijk niet aaneensluitend mee 
verrekend met deze opgebouwd bij de nieuwe werkgever. Strikt genomen gaat het hier namelijk om twee 
verschillende werkgevers, waarbij de verworven reserves opgebouwd bij de eerste werkgever bij 
uitdiensttreding dienen te worden ‘bevroren’, en de opbouw dus opnieuw vanaf nul start bij de tweede 
werkgever. Deze berekening is minder voordelig dan bij een volledig aaneengesloten opbouw. 
Om een dergelijk pensioennadeel te vermijden werd er in het gecoördineerd pensioenreglement van het 
OFP PROVANT een artikel 4bis ingevoegd waarin bepaald wordt dat de verworven reserves en erkende 
diensttijd opgebouwd bij het gemeente-, OCMW- of provinciebestuur bij een onderlinge mobiliteit (dus tussen 
dit bestuur, OCMW en/of haar EVA) worden overgedragen naar de nieuwe werkgever. Dit geeft in de praktijk 
aanleiding tot een continuïteit van de erkende diensttijd en een transfer van gelden. 
De wet van 15 mei 2014 heeft het begrip “uittreding” hervormd. Voortaan wordt de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, die wordt gevolgd door het sluiten van 
een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever die deelneemt aan hetzelfde multi-
inrichterspensioenstelsel als dat van de vorige werkgever, niet als Uittreding beschouwd op voorwaarde dat 
er een overeenkomst bestaat tussen de werkgevers die de overname van de rechten en verplichtingen 
regelt. De circulaire 2016/13 van 5 augustus 2016 van de FSMA heeft dit verduidelijkt waardoor het OFP 
PROVANT als multi-inrichterpensioenfonds dit kan toepassen. 
Door middel van deze overeenkomst wensen de werkgevers te vermijden dat er een pensioennadeel 
ontstaat wanneer een contractueel personeelslid een werkgever verlaat om bij een andere werkgever in 
dienst te treden die eveneens deelneemt aan het multi-inrichterspensioenstelsel. De overeenkomst regelt de 
overname van de rechten en verplichtingen van de werkgevers ten aanzien van de aangeslotenen alsook de 
modaliteiten van de overname.  
In bijlage vindt u de betreffende overeenkomst terug. Zij wordt afgesloten met de andere werkgevers die 
gelinkt zijn met uw bestuur. Het betreft het OCMW, de AGB’s en de EVA’s van uw bestuur die aangesloten 
zijn bij het OFP PROVANT en die dezelfde kloofdichting (instapratio 30%) voorzien in hun 
pensioenreglement. 
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Het gaat inzonderheid specifiek voor het bestuur over het volgend bestuur:  OCMW-BRECHT 
Elk bestuur dient als inrichter een dergelijk besluit te nemen en vervolgens dient elke werkgever, die in de 
praktijk immers zowel een nieuwe als een vorige werkgever kan zijn, dit te handtekenen. 
De  overeenkomst zal een bijlage zijn aan het  pensioenreglement van het bestuur. Het gaat in op 1 juli 
2017. 
De nieuwe wetgeving impliceert dat het huidig pensioenreglement moet worden geactualiseerd. Het nieuw 
reglement moet eveneens worden goedgekeurd door het bestuur. Het gaat eveneens in op 1 juli 2017. 

Motivatie 
Door middel van een  overeenkomst kunnen werkgevers vermijden dat er een pensioennadeel ontstaat 
wanneer een contractueel personeelslid een werkgever verlaat om bij een andere werkgever in dienst te 
treden die eveneens deel neemt aan hetzelfde multi-inrichterspensioenstelsel. 
Het OFP PROVANT (Organisme voor de Financiering van de pensioenen) dient als multi-
inrichterspensioenfonds de wettelijke bepalingen toe te passen. Na intern besluitvorming stelt OFP-Provant 
voor dat elke inrichter deze bepalingen toepast voor de besturen waarmee hij gelinkt is en die een 
gelijkaardig aansluiting hebben bij het OFP PROVANT, 
Deze overeenkomst regelt de interne mobiliteit wettelijk, zodat er op het vlak van het aanvullend pensioen, 
geen nadeel meer is wanneer de aangeslotene zijn arbeidsovereenkomst beëindigt en overstapt naar een 
ander gelinkt bestuur. 
Toelichting wordt gegeven door schepen W. Van Puymbroeck. 
Het huidig pensioenreglement moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving.  
Indien een contractueel personeelslid overgaat van een bestuur naar een gelinkt  bestuur (of omgekeerd), 
geeft dit aanleiding  tot een pensioennadeel voor het betrokken personeelslid.  Om een dergelijk 
pensioennadeel te vermijden werd er in het gecoördineerd pensioenreglement van het OFP PROVANT een 
artikel 4bis ingevoegd  waarin bepaald wordt dat de verworven reserves en erkende diensttijd opgebouwd bij 
het bestuur of een onderlinge mobiliteit worden overgedragen naar de nieuwe werkgever. 
De wet van 15 mei 2014 heeft het begrip “uittreding” hervormd. 
Voortaan wordt de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering. 
Gevraagd wordt deze overeenkomst af te sluiten met de volgende besturen die als inrichter aangesloten zijn 
bij het OFP PROVANT: OCMW en gemeente BRECHT 
De overeenkomst gaat in met ingang van 1 juli 2017. 
De burgemeester en secretaris worden gemandateerd om namens het bestuur de  overeenkomst te 
ondertekenen. 
Het bijgaand pensioenreglement van het OFP PROVANT vervangt het vorig pensioenreglement vanaf 1 juli 
2017. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Goedgekeurd wordt de bijgaande overeenkomst betreffende de uittreding zoals voorzien in de wet van 28 
april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel en van sommige aanvullende 
voordelen inzake sociale zekerheid (WAP), zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014 houdende diverse 
bepalingen. 
 
Artikel 2  
Beslist wordt deze overeenkomst af te sluiten met de volgende besturen die als inrichter aangesloten zijn bij 
het multi-inrichterspensioenfonds OFP PROVANT: 
 
-       OCMW-BRECHT 
Artikel 3  
Goedgekeurd wordt bijgaand pensioenreglement van het OFP PROVANT. Het vervangt het vorig 
pensioenreglement vanaf 1 juli 2017. 
 
Artikel 4  
De overeenkomst gaat in met ingang van 1 juli 2017. 
 
Artikel 5  
De burgemeester en secretaris worden gemandateerd om namens het bestuur de  overeenkomst te 
ondertekenen. 
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5. Inlijving in de kleine wegenis - stationsomgevin g 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Gelet op de wet d.d. 25 juli 1891 houdende de herziening der wet van 15 april 1843 op de politie der 
spoorwegen; 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 11 februari 2010 over de overeenkomst voor de inlijving in de kleine wegenis 
stationsomgeving 

Historiek 
Omwille van de aanleg van de nieuwe autoparking aan het station Noorderkempen is het opportuun om de 
overeenkomst d.d. 10 maart 2010 met betrekking tot de inlijving van het betrokken spoorwegdomein te 
actualiseren. 

Motivatie 
De overeenkomst omvat het autobusstation, de parkings, de toegangswegen, de vrije busbaan, de 
(brom)fietsenstallingen, de voetpaden en de groene zones ter hoogte van het station Noorderkempen te 
Brecht. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. In 2010 werd 
een eerste keer overgegaan tot de inlijving in de kleine wegenis. Dit is een overdracht van taakstelling van 
NMBS naar gemeente, welke verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. NMBS vraagt hetzelfde voor de 
bijkomende parking met oppervlakte van 4.379 m². Het gemeentebestuur en de ploegen voor het onderhoud 
hebben dit al zeer goed uitgevoerd en dat willen we verder blijven zetten. NMBS wil de parking nog 
uitbreiden. Dat zal nodig zijn nu we vaststellen dat de huidige parking stilaan de limiet nadert. Als de 
Beneluxtrein komt, zal het zeker nodig zijn om bijkomende capaciteit te voorzien. De gemeente zal opnieuw 
in camerabewaking voorzien. 
Raadslid E. Peeters vraagt of het de normale gang van zaken is dat de gemeente het onderhoud doet 
zonder eigendomsoverdracht. Burgemeester L. Aerts repliceert dat we ons deze vraag vroeger ook al 
gesteld hebben. Het is een praktijk die overal in België wordt toegepast. 
Raadslid E. Peeters vraagt of er onderhandeld is om een stuk eigendom over te dragen. De overeenkomst 
toont aan dat NMBS eisen stelt. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat er geen onderhandelingsmogelijkheid 
is. De gemeente krijgt een standaardcontract voorgeschoteld. 
Raadslid E. Peeters stelt dat er binnenkort een groot stuk bijkomt. Is hierover gesproken met De Lijn? 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat De Lijn in eerste fase heeft geparticipeerd in de camerabewaking. De 
infrastructuur mag in een lokaal van De Lijn staan. 
Raadslid E. Peeters vraagt of er budget bekend is hoeveel het onderhoud jaarlijks kost. Burgemeester L. 
Aerts repliceert dat we er heel wat baten bij hebben. 
Raadslid C. Van Akeleyen stelt dat er geen toilet voor de reizigers is. Burgemeester L. Aerts repliceert dat 
als het kantoor bemand is, je daar naar het toilet kan gaan. 

Stemming:  
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Maria Vochten, Joziena 
Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 8 onthoudingen (Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben 
Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan de geactualiseerde overeenkomst voor de inlijving in de kleine 
wegenis van het autobusstation, de parkings, de toegangswegen, de vrije busbaan, de 
(brom)fietsenstallingen, de voetpaden en de groene zones ter hoogte van het station Noorderkempen. 
 
 Art. 2 : Afschrift van deze beslissing en de overeenkomst wordt overgemaakt aan NMBS Stations 
  

6. Beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk ond erwijs 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Het Gemeentedecreet, artikel 42; 
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De wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikelen 6 en 
6bis; 
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62; 

Motivatie 
OVSG vzw stelt in de brief van 21/06/2016 voor om de beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het 
oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net; 
De algemene vergadering van OVSG vzw heeft op donderdag 9 juni 2016 de beginselverklaring neutraliteit 
goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG vzw heeft zich hierbij aangesloten; 
Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de principes van neutraliteit. 
Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale 
onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als bijlage toegevoegd bij dit besluit, evenals een toelichting 
die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft. 
De beginselverklaring bevat de principes van wat neutraliteit betekent in een school, een academie of een 
centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs; 
Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project behoort tot de autonomie 
van het schoolbestuur. De beginselverklaring vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer voor het hele 
stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale projecten een plek vinden; 
Het gemeentebestuur gaat door de goedkeuring het engagement aan om het eigen pedagogisch project, het 
eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. 
Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de principes van neutraliteit. 
Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale 
onderwijsverstrekker. Het bevat de principes van wat neutraliteit betekent in een school, een academie of 
een centrum van het gemeentelijk onderwijs. 
Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd om het eigen pedagogisch project, het eigen 
schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen. De 
beginselverklaring is als bijlage toegevoegd. 
Raadslid S. Vandeneijnde stelt dat onder het pedagogisch project de datum van 2013 staat. Wordt dit 
gecontroleerd? Schepen W. Van Puymbroeck antwoordt dat er inspectie is. Zij controleren het behalen van 
de eindtermen. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat het pedagogisch project niet wordt aangepast. Hier 
gaat het over de beginselverklaring van neutraliteit. 
  

Stemming:  
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Maria Vochten, Joziena 
Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 8 stemmen tegen (Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, 
Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1 : De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals opgenomen in de bijlage, 
wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw. 
 

7. Lastgevingsovereenkomst - Projectsite Lange Pad 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 6 Wonen en ruimtelijke ordening 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving. 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse ruimte invult zonder het groene karakter van de 
gemeente te verstoren. 

Juridisch kader 
De gemeente Brecht is deelnemer van Igean. 
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Historiek 
Op de 399ste bijeenkomst van de raad van bestuur (06.05.2015) engageerde Igean zich om in overleg met 
het gemeentebestuur van Brecht de procesbegeleiding en regiefunctie op te nemen voor de ontwikkeling 
van de zone Lange Pad. Igean zal dit doen tegen kostprijs. 

Motivatie 
De gemeente wenst beroep te doen op de diensten van Igean voor de ontwikkeling van 'Binnengebied 
Lange Pad'. In het raam hiervan wenst de gemeente aan Igean de nodige 
vertegenwoordigingsbevoegdheden te geven om in het raam van de ontwikkeling van het project de limitatief 
in de overeenkomst beschreven rechtshandelingen in naam en voor rekening van de gemeente te stellen en 
de overige rechtshandelingen in eigen naam, maar voor rekening van de gemeente aan te gaan. 
IGEAN Dienstverlening zal de bevoegdheid krijgen om in naam en voor rekening van de gemeente de 
onroerende goederen te verwerven en in voorkomend geval te verkopen. Tevens verleent de gemeente aan 
Igean de bevoegdheid om het project te realiseren, waarbij Igean voor de ontwikkeling van het project alle 
noodzakelijke en/of wenselijke rechtshandelingen mag stellen en in voorkomend geval 
administratiefrechtelijke en/of gerechtelijke procedures mag voeren - na overleg met en akkoord  van de 
gemeente - in naam maar voor rekening van de gemeente. 
Na ondertekening van de overeenkomst zullen de gemeente en Igean een notariële volmacht laten verlijden 
volgens het ontwerp dat bij de overeenkomst is toegevoegd. 
Tegelijk met de opmaak van de ruimtelijke analyse en het voorstel van een mogelijk ontwikkelingsplan 
werden de eerste eigenaars gecontacteerd. In een eerste fase werd dit beperkt tot een aantal 
geprivilegieerde eigenaars, namelijk wiens eigendom van essentieel belang is om een goede ontsluiting van 
het binnengebied mogelijk te maken. Doorheen deze gesprekken werd een strategie van aanpak 
uitgetekend. Igean zal samen met de betrokken eigenaars een 'partnerovereenkomst' afsluiten. 
Dit moet het mogelijk maken om gezamenlijk de gronden aan te bieden aan een projectontwikkelaar, om zo 
een kwalitatief woonproject te realiseren, en aan iedere partner een vooropgesteld minimale opbrengst te 
garanderen. In de verkoop wordt uitdrukkelijk bepaald dat de uiteindelijk geselecteerde projectontwikkelaar 
zelf instaat voor de aanleg van de wegenis en het openbaar domein. De projectontwikkelaar koopt de 
gronden om hier voor eigen kost en risico een woonproject te realiseren. Hiertoe zal Igean een open 
procedure organiseren. In een eerste fase worden ontwikkelaars uitgenodigd zich kandidaat te stellen. In de 
volgende fase worden geselecteerde kandidaat-ontwikkelaars uitgenodigd een conceptvoorstel voor het 
nieuwe binnengebied voor te stellen, waarbij een aantal kwalitatieve vereisten worden vooropgesteld. 
In 2016 werd reeds een akte verleden voor het perceel Biest 14 voor 650.000 euro. Midden 2017 zijn er 
overeenkomsten tot aankoop van twee individuele woningen (Biest 30 en Lange Pad 5) getekend voor een 
gezamenlijk bedrag van 387.000 euro, exclusief kosten. Of deze woningen al dan niet op korte termijn 
worden afgebroken, dient later te worden bekeken. Om deze aankopen en kosten te financieren wordt in de 
lastgevingsovereenkomst een bedrag van 450.000 euro opgenomen. Igean zal deze aankopen en kosten 
financieren met een lening. 
Bij het geheel wordt naar een financiering met een gesloten enveloppe gestreefd. De kosten worden 
vergoed door de opbrengsten van verkoop van de gronden en door een bijdrage van alle partners in de 
proecesbegeleiding van Igean. Indien deze opbrengsten onvoldoende blijken te zijn om de kosten te kunnen 
dragen, dient ofwel de plannen worden aangepast, ofwel zal de gemeente Brecht deze niet-gefinancierde 
kosten dragen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Het dossier is 
reeds lang geleden gestart met de vastelling van BRO, dat de site tussen de Gemeenteplaats en het 
gemeentepark veel potentie heeft. Er werd initiatief genomen om te werken rond kernverdichting. Er werd 
een studiebureau aangesteld om de potenties naar boven te halen. Er moest ook veel aandacht gaan naar 
de ontsluiting. Grontmij, later Sweco, werd aangesteld. Zij startten met de opmaak van een Rup met visie en 
tekeningen. Toch stelden de leden van het college vast dat Sweco wel interessante ideeën had, maar geen 
plan had voor de realisatie. Iedere eigenaar moet immers mee willen doen. Iedere eigenaar wil in dit project 
evenveel verdienen. Het samenbrengen van de eigenaars had tot doel een gemeenschappelijke visie te 
ontwikkelen. Igean treedt op als projectmanager. Zij hebben al schitterend werk geleverd. We  kunnen 
stilaan landen. Igean is met alle mensen in gesprek gegaan en heeft iedere eigenaar kunnen overtuigen dat 
het financieel een goede zaak is. De ganse inrichting wordt als kost uitgesmeerd over de ganse 
gemeenschap. Igean is nu zo ver dat ze kan gaan naar afronding van het project. De realisatie zou kunnen 
gaan over een periode van 5 à 6 jaar. De totale waarde van het grondaandeel zou gaan over 7 miljoen euro. 
Er werden al 3 percelen door Igean aangekocht omdat eigenaars nu reeds wilden overgaan tot verkoop. 
Igean wil nu een mandaat om 2 panden aan te kopen in opdracht en voor rekening van Brecht. Dit is beter in 
het kader van de meerwaardebelasting en vennootschapsbelasting. Door dit gebied is geen doorgaand 
verkeer toegelaten. Er kan wel geleverd worden. We gaan voor kwalitatieve invulling van het gebied met 
groen en ondergronds parkeren. 
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Raadslid J. Slegers vraagt of de gemeente Brecht ook partner is in de overeenkomst. Burgemeester L. Aerts 
repliceert dat wij grote partner zijn via de site van de KLJ, waar we een gepaste locatie voor zullen vinden. 
Wij zullen ook participeren in de panden die nu in het dossier voorliggen. 
Raadslid J. Slegers vraagt met wie er periodiek overleg wordt gehouden. Burgemeester L. Aerts stelt dat er 
voorlopig enkel gesproken wordt met de huidige eigenaars. In de meeste gevallen zijn dit ook de bewoners. 
Raadslid J. Slegers vraagt of er in de toekomst meer omwonenden worden betrokken. Burgemeester L. 
Aerts stelt dat de omwonenden door Igean betrokken worden. 
Raadslid J. Slegers stelt dat er maar één horeca-inrichting is. Schepen D. De Veuster repliceert dat er 
gewerkt wordt aan stedenbouwkundige voorschriften. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat we niet aan de 
voorwaarden komen voor de detailhandel zoals nu al voorzien is in andere RUP's. Er is beperkt verkeer 
mogelijk zoals bijvoorbeeld voor een dokter of een verpleegster. Er is eerst een Rup nodig. Nadien moet het 
nog in de markt gezet worden voor realisatie. 
Raadslid J. Slegers stelt dat het bedrag nu berekend werd, maar staat dit los van de panden die al werden 
aangekocht? Burgemeester L. Aerts bevestigt dit. 
Raadslid J. Slegers stelt dat als de opbrengsten te weinig zijn, zal Brecht bijpassen of worden de plannen 
aangepast. Wat zijn de mogelijkheden? Burgemeester L. Aerts repliceert dat het doel is dat dit gefinancierd 
kan worden door de opbrengst van de gronden. Er wordt een verdeelsleutel opgemaakt en iedereen weet bij 
het tekenen van de overeenkomst wat de kosten zijn. Iedereen weet ook dat ze allen gelijk behandeld zullen 
worden. 
Raadslid S. Deckers antwoordt dat Igean zich in 2015 geëngageerd heeft. Hoe komt het dat we de 
lastgeving nu pas moeten tekenen? Burgemeester L. Aerts stelt dat dit te maken heeft met de gewijzigde 
werkwijze van Igean. 
Raadslid S. Deckers vraagt of er overwogen is om dit met een andere organisatie te doen. Burgemeester L. 
Aerts stelt dat toen Sweco zich vastreed, snel de naam van Igean gevallen is. We hebben ons gewend tot 
een zuivere intercommuncale. Daarnaast weten we dat Igean zeer vele praktische know how in huis heeft. 
Raadslid S. Deckers vraagt of Igean de projectontwikkelaars een bod zal laten doen. Burgemeester L. Aerts 
antwoordt dat het goed zou zijn dat Igean ook hier de gemeente in de toekomst kan bijstaan. De 
contactpersoon van Igean heeft ondertussen ook een vertrouwensband opgebouwd. Dat mag niet 
onderschat worden. 
Raadslid S. Deckers vraagt of de uiteindelijke beslissing tot toewijzing van de beslissing ook een zaak is van 
de eigenaars. Burgemeester L. Aerts repliceert dat er voldaan zal moeten worden aan verschillende 
voorwaarden. Het doel is dat in elk geval de gemeente rond de tafel blijft zitten om de kwaliteit te bepalen. 
De toekomst zal moeten uitwijzen of eigenaars nog betrokken worden. 
Raadslid J. Slegers vraagt of BRO nog betrokken is. Burgemeester L. Aerts repliceert dat er nog een 
samenwerking is. BRO weet van dit project, maar is niet actief betrokken. Dit is ook niet haar specialiteit. 
Raadslid K. de Hoog vraagt of de ondergrondse parking een betaalparking wordt. Burgemeester L. Aerts 
repliceert dat dit een parking zal zijn voor bewoners en bezoekers. Misschien is er een stuk betalend, maar 
dat is allemaal nog niet zeker. 

Stemming:  
Met 18 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Maria Vochten, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, 
Leen Smouts), 9 onthoudingen (Joziena Slegers, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, 
Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1 : De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de lastgevingsovereenkomst tussen de gemeente 
Brecht en Igean Dienstverlening voor het 'Binnengebied Lange Pad'. 
 
Artikel 2 : Het ontwerp van volmacht van de gemeente Brecht aan Igean Dienstverlening wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 3 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean Dienstverlening, Doornaardstraat 60 te 
2160 Wommelgem. 
 

8. Vernieuwing en consolidatie serverinfrastructuur  gemeente en ocmw Brecht - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2017/027 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 1 Algemeen Bestuur 
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Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor BRECHT, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich 
inzetten om voortdurend de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen. 
Actieplan: We moderniseren door informatica te optimaliseren 
Actie: Informatica 
Budgetsleutel: 2017/2420000/1/0119 - Aankoop informaticamateriaal 

Juridisch kader 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
  
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 
  
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 
135.000,00 excl. btw niet bereikt). 
  
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. 
  
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 
  
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
  
Het besluit van het vast bureau van het OCMW van 29 augustus om de gemeente Brecht te machtigen om 
de gezamelijke opdracht te voeren. 
  

Motivatie 
In het kader van de opdracht “Vernieuwing en consolidatie serverinfrastructuur gemeente en ocmw Brecht” 
werd op 29 augustus 2017 een bestek met nr. 2017/027 opgesteld door de Dienst Interne zaken. 
  
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 130.578,51 excl. btw of € 158.000,00 incl. 21% btw. 
  
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs. Hij stelt dat zowel 
de server van de gemeente als die van het OCMW aan vervanging toe zijn. 
In het vooruitzicht van een doorgedreven samenwerking tussen gemeente en OCMW wordt voorgesteld om 
over te gaan tot de aankoop van 1 server voor beide organisaties.  Dit heeft alleen maar voordelen: de ICT-
dienst hoeft maar 1 server te beheren, de aankoop van 1 server is goedkoper dan dat men er 2 moet 
aanschaffen, de samenwerking tussen gemeente en OCMW zal veel efficiënter verlopen: zo beschikt men 
over een gezamenlijke mailserver, dezelfde software,… 
Door het Vast Bureau van het OCMW werd in de zitting van 29 augustus ll. een mandaat verleend aan de 
gemeente voor de organisatie van deze gezamenlijke overheidsopdracht. 
Door de dienst Interne zaken werd een bestek en een raming opgesteld.  Hierin vindt u alle administratieve, 
contractuele en technische bepalingen in terug.  De raming voor deze opdracht bedraagt 130.578,51 € excl. 
BTW of 158.000 € incl. 21 % BTW. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bestek en de raming goed te keuren voor de opdracht 
“vernieuwing en consolidatie van de serverinfrastructuur voor de gemeente en het OCMW” en wordt gegund 
bij wijze van “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”. 
Tijdens de bespreking komen raadsleden S. Deckers en E. Peeters tussen. 
 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 

 
Artikel 1  
Het bestek met nr. 2017/027 van 29 augustus 2017 en de raming voor de opdracht “Vernieuwing en 
consolidatie serverinfrastructuur gemeente en ocmw Brecht”, opgesteld door de Dienst Interne zaken 
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 € 130.578,51 excl. btw of € 158.000,00 incl. 21% btw. 
  
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
  
Artikel 3  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
2420000/1/0119 (actie/raming 2017140021/2017140143). 
 

9. Stopzetting concessie sporthal De Ring 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: De gemeente stelt goede en aangepaste infrastructuur ter beschikking zodat Brechtenaren elkaar 
kunnen ontmoeten. 
Actie: De gemeente zorgt voor goede en aangepaste sportinfrastructuur voor zijn inwoners en 
sportverenigingen. 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet, 15.07.2005 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 11.02.2016 over de goedkeuring van de concessievoorwaarden voor de uitbating 
van de sporthal De Ring 
Beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 17 mei 2016 over de toewijzing van de concessie 
voor de sporthal De Ring aan Luc De Coster. 

Historiek 
Door het college van burgemeester en schepenen werd d.d. 4.09.2017 een hoorzitting georganiseerd met de 
concessionaris van de sporthal over de stopzetting van de concessie. 
  

Motivatie 
De concessionaris Luc De Coster heeft laten weten dat hij de sporthal De Ring niet langer wenst uit te baten. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat 
alle mogelijkheden onderzocht werden om continuïteit te garanderen. een arbeider van de technische dienst 
wordt tijdelijk ingeschakeld als zaalwachter. Er werd een infovergadering georganiseerd door de sportclubs. 
Daarnaast werd, in afwachting van een definitieve oplossing, een overeenkomst ter bede opgesteld. Er 
wordt nu onderzocht of de uitbating van de cafetaria en het zaalbeheer opgesplitst kan worden. 
Tijdens de bespreking komen raadsleden J. Slegers, E. Peeters en C. Van Akeleyen komen tussen. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 : De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester d.d. 4 september 
2017over de verbreking van het contract voor de stopzetting van de concessie voor de uitbating van de 
sporthal De Ring. 
 
Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst financiën en sport. 
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Financiën 

10. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voor heffing - Aanpassing 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 0 Algemene Financiering 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt voor de noodzakelijke financiële middelen voor de werking 
en de investeringen van het bestuur. 
Actieplan: We ramen op een realistische manier de ontvangsten van de fondsen, belastingen, beleggingen 
en verhuringen. 
Actie: Belastingen 
Budgetcode: 2017/7300000/0/0020 

Juridisch kader 
Artikel 170, §4 van de grondwet 
Artikel 464, 1° van de wetboek inkomstenbelastingen van 10 april 1992 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Artikelen 42, § 3, 186, 187 en 253, § 1, 3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de 
provincies; 

Historiek 
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen 

Motivatie 
Ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit stijgt de basisheffing van de 
onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% van het 
kadastraal inkomen. 
Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, § 2, tweede lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de gemeenten om 
hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: " Voor iedere gemeente van het Vlaams 
Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke 
opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het 
vorige aanslagjaar"; 
Om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017 moet de gemeente haar 
opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,5897; 
Er is bijgevolg een noodzaak om het gemeentelijk reglement tot vaststelling van de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing d.d. 10 oktober 2013 aan te passen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Het gaat 
absoluut niet over een belastingverhoging, maar over een technische aanpassing. Het is de bedoeling om 
een formule te vinden om op dezelfde hoogte te blijven. De belastingsbrief zal hetzelfde resultaat opleveren. 

Stemming:  
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno 
Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De 
bruyn, Johan Bellens), 2 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog) 

Besluit 
Artikel 1 : Voor het aanslagjaar 2018 en 2019 worden ten bate van de gemeente 626 opcentiemen geheven 
op de onroerende voorheffing. 
 
Artikel 2 : De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst. 
 
Artikel 3 : Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

11. Wijziging schema M1 - Het financiële doelstelli ngenplan - 2014-2019 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2017 
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Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 juni 2017 - Meerjarenplan 2014-2022 

Historiek 
Het agentschap binnenlands bestuur, afdeling financiën, stuurde op 19 juli 2017 een opmerking over het 
meerjarenplan 2014-2022 en wenste dat de tabel M1 terug ter goedkeuring zou voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad. 

Motivatie 
Door het agentschap binnenlands bestuur, afdeling financiën werden opmerkingen gemaakt over de 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 bij de budgetwijziging (1) 2017. Het schema M1 over het 
financiële doelstellingenplan moest lopen van 2014 tot 2022. Dit schema liep echter van 2017 tot 2022. 
Wegens beperkingen van de software, kunnen slechts een beperkt aantal jaren mee opgenomen worden in 
dit schema. Er werd reeds een vernieuwd schema M1 als verbeterde inzending doorgestuurd aan het 
agentschap binnenlands bestuur, maar dit schema moet ook terug ter goedkeuring voorgelegd worden aan 
de gemeenteraad. 
Er zijn bijgevolg 2 schema’s die elkaar overlappen namelijk het schema dat reeds in het dossier voor de 
gemeenteraad op 8 juni 2017 stak en het schema M1 (2014-2019) dat nu ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd wordt. 

Stemming:  
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 
stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog), 8 onthoudingen (Eline Peeters, Sven Deckers, 
Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het aangepaste schema M 1 - Financiële doelstellingenplan - 
2014-2019 in het meerjarenplan 2014-2022. 
 
Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst financiën en het agentschap 
binnenlands bestuur, afdeling financiën. 
 

12. Jaarrekening OCMW Brecht 2016 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Het ocmw-decreet, artikel 174 § 2 

Historiek 
Door de gemeenteraad werd in zitting van 10.12.2015 akte genomen van het meerjarenplan 2014-2021 en 
het budget 2016 van het ocmw. 

Advies 
Door de ocmw-raad werd de rekening voor 2016 van het ocmw d.d.20.06.2016 vastgesteld. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de voorzitster van het OCMW,  A. 
Van Dyck. De jaarrekening 2016 werd op 20 juni 2017 door de OCMW-raad vastgesteld. 
Raadslid S. Deckers komt tussen tijdens de bespreking. 

Besluit 
Artikel 1  
Door de gemeenteraad wordt kennis genomen van de vastgestelde rekening van het OCMW voor het 
dienstjaar 2016. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW en het agentschap binnenlands bestuur. 
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Vrije Tijd 

13. Aanpassing reglement cultuurprijs van de gemeen te Brecht 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Patrick Van Assche, Bart Van De 
Mierop, Gemeenteraadsleden 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: De gemeente creëert een eigen aanbod aanvullend op het aanbod van verenigingen en private 
organisatoren. 
Actie: De gemeente ondersteunt (beeldende) kunstenaars en investeert in kunst in de publieke 
ruimte: biënnale tentoonstelling - cultuurprijs 
  

Juridisch kader 
Gemeenteraad op 8/9/2005 
College 5 augustus 2013 - aanpassing - "REGLEMENT CULTUURPRIJS VAN DE GEMEENTE BRECHT" 

Historiek 
Laatste wijzigingen van het huidige subsidiereglement werd door het college van burgemeester en 
schepenen op 5 augustus 2013 goedgekeurd. 

Motivatie 
De cultuurprijs is opgesplitst in 2 categorieën, nl.  prijs van de jury en de publieksprijs, bestaande uit een 
geldprijs van telkens 750,00 EUR, met een totaal van 1500,00 EUR. 
Het voorstel tot vernieuwing van het 'reglement van de cultuurprijs van de gemeente Brecht' wordt 
toegevoegd als bijlage met richtlijnen over: 

• ALGEMENE BEPALINGEN 
• VOORWAARDEN 
• PROCEDURE 
• STEMMING 
• TOEKENNING CULTUURPRIJS 

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen K. Kenis. 
Raadslid E. Peeters stelt dat in het ontwerpbesluit wordt verwezen naar een positief advies van de 
cultuurraad, maar dit gaat over Brechtse cultuurverenigingen. Schepen K. Kenis stelt dat deze alinea niet 
relevant is en geschrapt mag worden. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het reglement cultuurprijs van de gemeente Brecht goed. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


