
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 

 
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad te vergaderen op 
donderdag 12 december 2019 om 20:00 uur, in de Raadszaal van het Gemeenschapscentrum Jan Vander 
Noot. 
 

 
DAGORDE 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 
1. Verslag voorgaande zitting 14 november 2019 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 
2. OMVV2018/12 - Verkavelingsvergunning - Ganzendries - Overdracht van gronden 
3. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 123 en voetweg nr. 154 - voorlopige vaststelling 

organisatie en personeel 
4. Diensten met betrekking tot een sociaal secretariaat: weddeberekening en geautomatiseerd 

personeelsbeheerssysteem - Goedkeuring selectieleidraad - 2019/015 

financiën 
5. Budgetwijziging 1 2019 OCMW Brecht - Goedkeuring 
6. Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht 
7. Financiële rapportering december 2019 
8. Goedkeuring jaarrekening 2018 door gouverneur - Aktename 
9. Werkingstoelage politiezone Voorkempen - dienstjaar 2020 
10. Dotatie Brandweerzone Rand Dienstjaar 2020 
11. Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen 
12. Belastingsreglement op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente 
13. Retributiereglement op de begraafplaatsen 
14. Belastingreglement op standplaatsen openbaar domein 
15. Belastingreglement op standplaatsen privaat domein 
16. Belastingreglement op uitbatingsvergunningen 
17. Belastingreglement op bar- en animeerpersoneel 
18. Belastingreglement op brandstofverdelingstoestellen 
19. Retributiereglement op afgifte en/of behandelen van administratieve stukken 
20. Retributiereglement i.v.m. gebruik cultuurinfrastructuur januari tot en met augustus 
21. Retributiereglement i.v.m. gebruik cultuurinfrastructuur 
22. Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk podium 
23. Retributiereglement op het gebruik van repetitieruimte jeugdhuis 't Jop 
24. Retributiereglement op het uitlenen van muziekinstrumenten 
25. Retributiereglement op de gemeentelijke speelpleinwerking 
26. Retributiereglement op gebruik sporthal de Ring - januari tot 31 augustus 2020 
27. Retributiereglement op gebruik gemeentelijke turnzalen - tot 31 augustus 2020 
28. Retributiereglement op gebruik turnzaal Maria Middelares - tot 31 augustus 2020 
29. Retributiereglement sportinfrastructuur 
30. Retributiereglement openbare bibliotheek Brecht 
31. Retributiereglement op de selectieve inzameling en verwerking van huisvuil en gft met diftar 
32. Retributiereglement op ter beschikking stellen van PMD-zakken 
33. Retributiereglement op het gebruik van het recyclagepark 

mens - vrije tijd 
34. Integrale Erfgoedwerking in de Voorkempen onder het label Erfgoed Voorkempen 

intergemeentelijke samenwerking 
35. Aanstelling nieuwe afgevaardigde Algemene Vergadering Regionaal Landschap de Voorkempen 



36. Aanduiding plaatsvervanger afgevaardigde voor het bekkenbestuur Maasbekken en Netebekken 
 
 
 
 
 
 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 

 


