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Opvolgingsrapportering eerste semester 2020 gemeente en OCMW Brecht - GFU20201143

Beleids- en beheerscvclus
Raadslid N. Schoonbaert neemt terug deel aan de zitting.
Raadslid l. Flebus verlaat de zitting.

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, arlikels 40 en 41 (bevoegdheid gemeenteraad), artikels
77 en78 (bevoegdheid raad voor maatschappelijk welzijn), artikel 249 (beleidsrapporten), artikels 263
(opvolgin gsrapportering)
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van
de lokale besturen

Historiek
Het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Brecht werd door de bevoegde organen
goedgekeurd in december 2019.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 augustus 2020 over de
opvolgingsrapportering van het eerste semester 2020.

Motivatie
De opvolgingsrapportering over het eerste semester van 2020 werd opgesteld en is te vinden in bijlage.
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door burgemeester S. Deckers.
Raadslid J. Slegers heeft hierbij een aantal vragen. Ten eerste vraagt ze meer uitleg bij het
handhavingsprogramma. Hoe ziet men dit en hoeveel burgers hebben zich opgegeven?
Burgemeester S. Deckers repliceert dat er respons is geweest in het kader van de burenbemiddeling,
maar dat hij het aantal zal laten opzoeken.
Raadslid K. Van Looy verlaat zitting
Raadslid l. Flebus neemt terug deel.
Vervolgens vraagt raadslid J. Slegers meer uitleg br.; het uitblijven van het mobiliteitsplan in 2020. ls dit
puur omwille van het niet kunnen werven van een mobiliteitsambtenaar?
Schepen E. Peeters antwoordt dat er rond het mobiliteitsplan weinig stappen werden gezet omdat de
ambtenaar mobiliteit ook de functie van integrale veiligheid vervult en met de Coronacrisis gaat daar de
tijd heen. We hopen iemand 100% op mobiliteit te krijgen. De gemeentelijke mobiliteit hangt samen met
deze in de regio. Het lokaal mobiliteitsplan moet passen in het regionaal mobiliteitsplan. Momenteelwordt
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binnen de vervoersregio het ontwerp mobiliteitsplan afgeklopt. Er moeten nog ramingen opgemaakt
worden en uitwerkingen van projecten aangevuld worden. Hopelijk zal er tegen eind dit jaar een
definitieve versie af zijn, maar dit hangt ook af van de MER-plichten. Er werd beslist om eerst sterk mee
te werken aan een regionaal mobiliteitsplan en nadien een gemeentelijk mobiliteitsplan op te maken dat
hierin past. Als dit niet zou inpassen, heeft dit consequenties naar subsidies.
Raadslid K. Van Looy neemt terug deel aan de zitting.
Raadslid J. Slegers vraagt of we toch op het lijstje plaatsen wat we zelf belangrijk vinden.
Schepen E. Peeters stelt dat dit uiteraard het geval, maar in het regionaal mobiteitsplan gaat het over een
ruimere regio. Voor Brecht is men vertegenwoordigd in de raad van bestuur en kan men meetrekken aan
de kar. De opmaak van een mobiliteitsplan gebeurt niet door 1 persoon. Het is de bedoeling om dit aan
een studiebureau uit te geven.
Raadslid J. Slegers vraagt meer informatie over het plan voor de renovatie van het gemeentehuis. Er is
nog geen architect. Hoe kan men participatie uitbrengen of is er een overlegmoment buiten de
gemeenteraad in een vroeg stadium van de opmaak van het dossier.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er gedacht wordt aan de verbouwing van het
gemeenschapscentrum. Dit zal een zeer ingrijpende verbouwing zijn. Momenteel zijn er schetsen en
wordt er gekeken naar welke functies we hier kunnen inpassen en welke niet. Het is nog een prematuur
document. De focus ligt vooral op de haalbaarheid en we hopen in het najaar al meer duidelijkheid te
hebben. Het is de bedoeling om er op een infovergadering met de gemeenteraad over te spreken.
Schepen C. Beyers stelt dat deze vergadering zal doorgaan op 19 oktober 2020.
Schepen D. De Veuster stelt dat het mogelijks op die vergadering zal staan, maar dat hangt ervan af hoe
ver we staan. De mogelijkheid bestaat om in te spelen op ideeën en vragen te stellen.
Raadslid l. De Beuckelaer verlaat de zitting.
Raadslid J. Slegers stelt dat iedereen in zijn politieke programma spreekt over participatie. Waar staat
men hiermee?
Schepen C. Beyers stelt dat er hopelijk een toelichting over gegeven kan worden op de infovergadering
van 19 oktober. De medewerkers zijn echter ook allemaal met de crisis Covid-19 bezig en hebben ook
vakantie genomen in de voorbije periode.
Raadslid l. De Beuckelaer neemt terug deel aan de zitting.
Raadslid J. Slegers stelt dat we een jobbeurs mee organiseren. Ten minste zou er tegen einde 2022 1

jobbeurs georganiseerd worden. Ze vraaglwaarom dit zo laat pas georganiseerd wordt.
Schepen K. Janssens antwoordt dat er overleg geweest is met de gemeente Schoten om dit te
organiseren, maar momenteel is er geen interesse meer vanuit Schoten. Brecht heeft het ingeschreven in
2022 om dit alleen te organiseren.
Raadslid J. slegers vraagt of er niet elk jaar een jobbeurs georganiseerd worden.
Schepen K. Janssens antwoordt dat dit niet zinvol is om dat elk jaar te doen.
Raadslid J. Slegers had graag gezien dat er meerdere werden georganiseerd.
Raadslid J. Slegers vraagt tot slot meer informatie over het masterplan voor de welzijnscampus en de
renovatie van het woonzorgcentrum. Er is een startnota en deze werd reeds overlegd. Kan de nota
digitaal doorgestuurd worden? Er is een stuurgroep samengesteld. Wie zijn de leden van deze
stuurgroep?
Schepen L. Aerts repliceert dat deze nota vanzelfsprekend verkregen kan worden. Dit kan per e-mail of
brief aangevraagd worden. Nadien zal deze bezorgd worden. De pilootgroep is nog niet samengekomen.
ln de stuurgroep zitten de burgemeester, schepen D. De Veuster, schepen van welzijn en enkele
ambtenaren om het voorbereidend werk te doen. Er worden ook leden van het woonzorgcentrum
betrokken zoals de directeur, maar de residenten momenteel niet.
Voorzitter L. Nicolaï stelt dat de opvolgingsrapportering ter aktename voorgelegd wordt aan de
gemeenteraad.
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De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het eerste semester 2020 van
gemeente en OCMW Brecht.

Namens de Gemeenteraad,

get. Tinne Rombouts
Algemeen Directeur wnd.

Voor eensluidend uittreksel

Els Eelen
Algemeen Directeur wnd
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8-2960 Brecht
tel. O3 66O 28 30

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad

eester
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