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Punt A.1: gemeentelijke organisatie noodhulp en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne - stand 

van zaken 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De oorlog die eind februari 2022 uitbrak in Oekraïne, brengt een hele vluchtelingenstroom op gang. 

De federale regering riep begin maart 2022 met de actie ‘#PlekVrij’ de Belgische gemeenten op om 

noodopvang te organiseren. De gemeente bekijkt of ze hiervoor gemeentelijke infrastructuur ter 

beschikking kan stellen.  

Ook particulieren namen heel wat initiatieven om OekraIeners op de vlucht, te helpen.  

De gemeente heeft hiervoor het meldpunt ‘www.zoersel.be/plekvrij’ opgericht dat tot doel heeft: 

- in kaart te brengen hoe groot het opvangaanbod bij de eigen inwoners is 

- opvangplaatsen te koppelen aan gezinnen 

- andere solidariteitsacties (inzamelacties, materiële ondersteuning…) te coördineren en te 

ondersteunen. 

BESLUIT: 

artikel 1: 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken, gegeven door de burgemeester en de schepen 

voor welzijn, over de organisatie van de noodhulp en de opvang van Oekraïense vluchtelingen in en 

door de gemeente Zoersel. 

Punt A.2: Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking van ‘PPS-Bouwproject site 

Lindedreef’ 

Dit punt werd besproken. 

Punt A.3: addenda bij de kaderovereenkomst en de architectenovereenkomst voor PPS Halle 

voor het ontwerp en de bouw van de woonontwikkeling op de site ‘Lindedreef’ - goedkeuring 

MOTIVERING: 

Feiten en context  

- de beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2010 tot bekendmaking en goedkeuring van de 

onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking die zal worden gepubliceerd in het 
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Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen inzake een opdracht voor de 

opmaak van een visie over de ontwikkeling van de deelgemeente Halle op langere termijn n.a.v. de 

bouw van de gemeentelijke basisschool, de realisatie van gemeenschapsinfrastructuur, aangevuld 

met private ontwikkeling, en het communicatieaspect voor alle betrokkenen voor de deelgemeente 

Halle, afgekort 'PPS Halle-Dorp' 

- de bekendmaking van deze opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen van 16 juli 2010 en in het 

Publicatieblad van de Europese Unie van 20 juli 2010 

- het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 oktober 2010 houdende aanduiding 

van de geselecteerde kandidaten die toegelaten werden tot het indienen van een offerte inzake 

bovenvermelde overheidsopdracht, m.n. het team Vanhout (Lammerdries 12 in 2440 Geel), team 

Cordeel (Industrielaan 18 in 3730 Hoeselt) en team Van Roey (Oostmalsesteenweg 261 in 2310 

Rijkevorsel) 

- de beslissing van de gemeenteraad van 19 juni 2012 houdende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor deze opdracht, afgekort het 

‘conceptbestek’ 

- de opening van de inschrijvingen voor de conceptfase op 31 oktober 2015 en het naar aanleiding 

hiervan opgestelde P.V. 

- de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2015  houdende de goedkeuring van het lastenboek 

voor de realisatiefase van deze opdracht, afgekort het ‘realisatiebestek’ 

- de beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2015 houdende goedkeuring van een 

terechtwijzend bericht inzake het lastenboek voor de realisatiefase van deze opdracht 

- de opening van de inschrijvingen voor de realisatiefase op 31 oktober 2012 en het naar aanleiding 

hiervan opgestelde P.V. 

- de vaststelling dat zowel door team NV Vanhout, team NV Cordeel als team NV Van Roey een 

‘conceptofferte’ en een ‘realisatieofferte’ werden ingediend 

- het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2016 houdende de gunning 

onder opschortende voorwaarden van hogervermelde overheidsopdracht en de goedkeuring van de 

voorovereenkomst voor de publiek-private samenwerking voor het project Halle Dorp en de 

architectenovereenkomst voor het ontwerp van een school, sporthal en publieke ruimte in het kader 

van de PPS Halle Dorp, hierna de ‘Architectenovereenkomst’ 

- het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2016 houdende de definitieve 

gunning aan het team NV Van Roey van deze overheidsopdracht 

- de beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 2016 tot goedkeuring van de overeenkomst voor de 

publiek-private samenwerking voor het project Halle Dorp, hierna de ‘PPS-overeenkomst’ 

- het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2018 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte 

tot aankoop van de gronden en gebouwen van de voormalige vestiging van de gemeentelijke 

basisschool Pierenbos op de site Lindedreef van de VZW Dekenaat Rupel-Nete Regio Zandhoven 

- het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 juli 2019 houdende de uitvoering 

van een lokale woontoets voor de site Lindedreef 

- het besluit van de gemeenteraad van 21 april 2020 betreffende goedkeuring van de ontwerpakte voor 

aankoop van een deel van het perceel Heiremans met het oog op de realisatie van CBO2018 

Lindedreef  

- de engagementsverklaring van de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen HE m.b.t. de 

private woningen CBO Lindedreef van 3 februari 2022. 

Juridische grond 

- de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, meer in het bijzonder de artikelen 40, §1 en 41, §2, 

10° en 11° 

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de 

aanneming van werken, leveringen en diensten 

- het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor de aannemingen 

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken 

- het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken 

Argumentatie 
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In uitvoering van artikel 21 van de PPS-overeenkomst werd met het team NV Van Roey verder 

onderhandeld over de andere deelprojecten van de PPS Halle.  Inmiddels kon met het team NV Van Roey 

een overeenkomst bereikt worden over de realisatie van het Deelproject Lindedreef. Dit Deelproject heeft 

betrekking op de woonontwikkeling op de site van de voormalige vestiging van de gemeentelijke 

basisschool Pierenbos en de huidige zaal Sint-Maarten. Op deze site werd door Groep Van Roey NV van 

bij aanvang een woonontwikkeling voorzien in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen (VMSW) op basis van de CBO (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten)-procedure. 

Hiervoor werd door Groep Van Roey NV een kandidatuur ingediend voor de deelname aan de CBO 2018. 

Inmiddels werd het project ‘Lindedreef’ op 13 november 2019 toegelaten tot fase 3 van deze CBO. Fase 3 

is de onderhandelingsfase met de SHM De Voorkempen zelf. In deze fase wordt het uitvoeringsdossier 

verder uitgewerkt en zullen de nodige vergunningen moeten aangevraagd worden. Om deze dossiers verder 

te kunnen afwerken, dient Groep Van Roey nv met Zoersel een akkoord te bereiken over de realisatie van 

deze volledige site en dan voornamelijk de realisatie van de woningen en de publieke ruimte. Op vraag van 

de gemeente Zoersel werd gezocht naar een evenwichtige mix tussen sociale en private woningen, thans 

respectievelijk 13 en 11. Zoersel streeft hierbij naar een stapsgewijs aanbod van de private woningen door 

Groep Van Roey nv, waarbij een luik ‘betaalbaar wonen’ geïncorporeerd wordt in het project en tevens een 

winstdeling werd onderhandeld met Groep Van Roey nv bij een beter verkoopresultaat van de resterende 

wooneenheden. In het dossier van de omgevingsgunning zal tevens een ‘deelwagen’-punt geïntegreerd 

worden aangrenzend aan deze site langsheen Lindedreef. Het project werd voor advies voorgelegd aan de 

gecoro op 9 maart 2022. 

De voor de realisatie van deze nieuwe woonontwikkeling met het team Van Roey gemaakte afspraken 

werden, in uitvoering van artikel 21 van de PPS-overeenkomst, vastgelegd in bij-akten bij de initiële PPS-

overeenkomst en Architectenovereenkomst.  Deze overeenkomsten worden aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd. 

Financiele gevolgen 

Op basis van voorliggende addenda zal aan het team Van Roey voor het bouwrijp maken van de site 

Lindedreef een forfaitaire prijs van 31.500,00 euro excl. btw, zijnde 38.115,00 euro incl. btw, verschuldigd 

zijn en voor de aanleg van de publieke ruimte, met inbegrip van de nutsvoorzieningen, 293.939,00 euro 

excl. btw, zijnde 355.666,19 euro incl. btw. Voor de overdracht van haar grondaandelen verbonden aan 

de private woningen zal Zoersel een bedrag van 631.000 euro ontvangen en voor de sociale woningen 

een bedrag van 669.000,00 euro. Voor de realisatie van dit woonproject voorziet het huidige 

meerjarenplan (i) een investeringsontvangst van 1.260.000,00 euro (R001016) en een 

investeringsuitgave, na overdracht kredieten 2021, van 371.346,13 euro (R001015) onder de actie 

‘A000072 - We verkopen grondaandelen verbonden aan de gemengde woonontwikkeling op de site van 

de voormalige Sint-Martinusschool en zaal Sint-Maarten in het kader van PPS Halle’. Beide kredieten 

werden in het huidige meerjarenplan onderraamd. Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 

kunnen de betrokken kredieten aldus juist worden gezet zonder het financiële evenwicht te belasten.   Op 

10 februari 2022 werd voor het geheel een visumaanvraag ingediend en de financieel directeur verleende 

dit visum nr. 2022/001 op 10 februari 2022. 

BESLUIT: met 19 stemmen voor (meerderheid) en 5 stemmen tegen (h-EERLIJK Zoersel, Vlaams 

Belang en onafhankelijk raadslid C. Van Paesschen): 

Artikel 1: 

Het ontwerp van addendum nr. 4 bij de op 28 juni 2016 door de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst 

voor de publiek-private samenwerking voor het project Halle Dorp (ad hoc) wordt goedgekeurd.  

Artikel 2: 

Het ontwerp van addendum nr. 4 bij de, op 11 april 2016 door het college van burgemeester en schepenen 

goedgekeurde architectenovereenkomst voor het ontwerp van een school, sporthal en publieke ruimte in het 

kader van de PPS Halle Dorp (ad hoc), wordt goedgekeurd.  

Artikel 3: 

De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om beide addenda en de opstalakte te 

ondertekenen. 

Punt A.4: jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst Sint-Elisabeth Zoersel - 

adviesverlening 
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FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst van Sint-Elisabeth Zoersel werd door de 

kerkraad vastgesteld op 24 februari 2022 en kwam toe bij het gemeentebestuur op 28 februari 2022. 

De jaarrekeningen van de besturen van de erkende erediensten moeten ingevolge decretale bepalingen 

ter advies worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

In het budget voor 2021 was geen exploitatietoelage voorzien. Het totaal aan exploitatie-uitgaven 

bedraagt 26.841,85 euro, de exploitatie-ontvangsten bedragen 39.274,71 euro. Het resultaat van het 

eigen boekjaar is 12.432,86 euro. Rekening houdend met het overschot uit het voorgaande jaar 

vertoont de jaarrekening voor 2021 een exploitatieoverschot van 41.296,04 euro. Zoals de regelgeving 

het voorschrijft zal dit overschot in rekening worden gebracht met de berekening van eventuele 

toekomstige exploitatietoelagen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten, artikel 55 §2 

juridische basis 

• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 

• jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst van Sint-Elisabeth Zoersel, door de 

kerkraad vastgesteld op 24 februari 2022 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

Er wordt gunstig advies gegeven over de jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst van Sint-

Elisabeth Zoersel. 

Punt A.5: jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst Sint-Antonius Abt - 

adviesverlening 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst van Sint-Antonius Abt werd door de kerkraad 

vastgesteld op 6 januari 2022 en kwam toe bij het gemeentebestuur op 28 februari 2022. 

De jaarrekeningen van de besturen van de erkende erediensten moeten ingevolge decretale bepalingen 

ter advies worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

In het budget voor 2021 was een exploitatietoelage voorzien van 2.230,30 euro, waarvan 1.858,51 euro 

werd gedragen door Zoersel en 371,79 euro door Schilde. Het totaal aan exploitatie-uitgaven bedraagt 

18.271,45 euro, de exploitatie-ontvangsten bedragen 14.251,22 euro. Het resultaat van het eigen 

boekjaar is -4.020,23 euro. Rekening houdend met het overschot uit het voorgaande jaar en de ontvangen 

gemeentelijke toelagen vertoont de jaarrekening voor 2021 een exploitatieoverschot van 10.769,46 euro. 

Zoals de regelgeving het voorschrijft zal dit overschot in rekening worden gebracht met de berekening 

van eventuele toekomstige exploitatietoelagen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten, artikel 55 §2 
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juridische basis 

• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 

• jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst van Sint-Antonius Abt, door de kerkraad 

vastgesteld op 6 januari 2022 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

De gemeenteraad geeft gunstig advies over de jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst van 

Sint-Antonius Abt. 

Punt A.6: jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst Sint-Martinus Halle - 

adviesverlening 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst van Sint-Martinus Halle werd door de kerkraad 

vastgesteld op 16 februari 2022 en kwam toe bij het gemeentebestuur op 28 februari 2022. 

De jaarrekeningen van de besturen van de erkende erediensten moeten ingevolge decretale bepalingen 

ter advies worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

In het budget voor 2021 was geen exploitatietoelage voorzien. Het totaal aan exploitatie-uitgaven 

bedraagt 14.349,17 euro, de exploitatie-ontvangsten bedragen 18.184,37 euro. Het resultaat van het 

eigen boekjaar is 3.835,20 euro. Rekening houdend met het overschot uit het voorgaande jaar vertoont 

de jaarrekening voor 2021 een exploitatieoverschot van 94.364,97 euro. Zoals de regelgeving het 

voorschrijft zal dit overschot in rekening worden gebracht met de berekening van eventuele toekomstige 

exploitatietoelagen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten, artikel 55 §2 

juridische basis 

• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 

• jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst van Sint-Martinus Halle, door de kerkraad 

vastgesteld op 16 februari 2022 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

Er wordt gunstig advies gegeven over de jaarrekening 2021 van het bestuur van de eredienst van Sint-

Martinus Halle. 

Punt A.7: reglement voor kampvervoer - goedkeuring nieuw reglement 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Op 15 december 2008 keurde de gemeenteraad een reglement voor kampvervoer goed. Mits voldaan 

aan bepaalde voorwaarden kunnen erkende jeugdwerkinitiatieven logistieke of financiële 

ondersteuning krijgen voor het vervoer van materialen naar een kampplaats tijdens de zomervakantie. 

Omdat de vooropgestelde financiële kilometervergoeding niet meer is aangepast aan de stijgende 
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brandstofprijzen, willen we deze optrekken van 1,5 euro per km naar 1,8 euro per km. Tevens wordt 

de uitvoering van de ritten versoepeld. 

De jeugdraad verleende positieve adviezen over de aanpassingen aan dit reglement op respectievelijk 

16 december 2021 en 24 februari 2022. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

juridische basis 

• besluit van de gemeenteraad van 8 december 2008 tot goedkeuring van een reglement voor 

kampvervoer 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op het niet-prioritaire beleid. 

financiële informatie 

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op 2.000 euro en zullen vastgelegd worden op 

raming R1574. Hiervoor is voldoende krediet aanwezig. 

visum 

Er is geen visum vereist. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

Het reglement voor kampvervoer, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 december 2008, 

wordt opgeheven. 

artikel 2 

De gemeenteraad keurt het reglement voor kampvervoer goed als volgt. 

REGLEMENT VOOR KAMPVERVOER 

doelstelling 

artikel 1 

Gemeente Zoersel wil erkende Zoerselse jeugdwerkinitiatieven ondersteunen bij de organisatie van 

hun zomerkamp. Mits voldaan aan bepaalde voorwaarden kunnen erkende jeugdwerkinitiatieven 

logistieke of financiële ondersteuning krijgen voor het vervoer van materialen naar een kampplaats 

tijdens de zomervakantie. 

algemene voorwaarden 

artikel 2 

De aanvraag voor logistieke of financiële steun voor kampvervoer moet voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

• De aanvrager is een erkend Zoersels jeugdwerkinitiatief. 

• De aanvraag gaat over het vervoer van kampmateriaal naar de kampplaats en terug en niet 

over personenvervoer. 

• Het kamp waarvoor logistieke of financiële ondersteuning wordt aangevraagd vindt plaats in 

juli en/of augustus. 



gemeenteraad van 22 maart 2022 

• De locatie van het kamp waarvoor logistieke of financiële ondersteuning wordt aangevraagd, 

bevindt zich binnen de landsgrenzen van België of indien in het buitenland op maximum 150 

km van Zoersel. 

artikel 3 

Een erkend jeugdwerkinitiatief kan zowel logistieke steun als financiële steun aanvragen en eventueel 

beide steunmaatregelen combineren. 

artikel 4 

Logistieke of financiële ondersteuning bij kampvervoer moet schriftelijk worden aangevraagd bij de 

jeugddienst voor 15 mei. Daarvoor kan het erkend jeugdwerkinitiatief een online aanvraagformulier op 

de website van gemeente Zoersel gebruiken. 

logistieke ondersteuning 

artikel 5 

Gemeente Zoersel stelt gedurende juli en augustus vier afkoppelbare dichte containers (ongeveer 

25 m³) ter beschikking voor het vervoer van kampmateriaal. Deze containers worden vervoerd met 

vrachtwagens en blijven op de kampplaats staan. 

artikel 6 

Erkende Zoerselse jeugdwerkinitiatieven kunnen op alle dagen van juli en augustus kampvervoer 

aanvragen, bij voorkeur niet op zondagen. Per dag kunnen er maximum twee ritten verzorgd worden. 

financiële ondersteuning 

artikel 7 

Erkende Zoerselse jeugdwerkinitiatieven kunnen ook financiële ondersteuning verkrijgen voor het 

kampvervoer dat ze zelf inrichten. 

artikel 8 

Na de kampperiode en ten laatste op 15 september moet een factuur of betalingsbewijs worden 

bezorgd aan de jeugddienst waarop zowel de totale kostprijs van het eigen georganiseerde transport en 

het juist aantal afgelegde kilometers vermeld staat. 

artikel 9 

De subsidie bedraagt 1,8 euro per kilometer, maar kan nooit groter zijn dan de betaalde 

vervoersvergoeding, zoals vermeld op het binnengeleverd factuur of het betalingsbewijs. 

artikel 10 

Voor deze financiële ondersteuning is een krediet voorzien van 2.000 euro binnen het niet-prioritaire 

beleid. Indien de som van de ingediende kilometervergoedingen van de Zoerselse erkende 

jeugdwerkinitiatieven kleiner is dan 2.000 euro, wordt het restsaldo van deze 2.000 euro overgeheveld 

naar de middelen voorzien voor de algemene subsidiëring van het jeugdwerk. Indien de som van de 

ingediende kilometervergoedingen groter is dan 2.000 euro, gelden de afspraken met betrekking tot 

kredietbewaking en kredietverschuivingen zoals vastgesteld op het college van burgemeester en 

schepenen van 5 juli 2021. 

Punt A.8: subsidiereglement voor personenvervoer voor sociale doeleinden - goedkeuring nieuw 

reglement 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Op 25 mei 2009 keurde de gemeenteraad een reglement voor een gemeentelijke tussenkomst bij 

personenvervoer voor sociale doeleinden goed. Ter ondersteuning van verenigingen die activiteiten 
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organiseren voor sociale kansengroepen komt de gemeente tussen in de vervoerskost met een 

kilometervergoeding. 

Omdat de vooropgestelde kilometervergoeding niet meer is aangepast aan de stijgende 

brandstofprijzen, willen we deze optrekken van 1,5 naar 1,8 euro per kilometer. De beslissing om het 

tarief op te trekken van 1,5 naar 1,8 euro per uur heeft een zeer beperkte financiële impact. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

juridische basis 

• besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2009 tot goedkeuring van een toelagereglement voor 

het toekennen van een gemeentelijke tussenkomst in de kosten voor personenvervoer voor 

sociale doeleinden 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op het niet-prioritaire beleid. 

financiële informatie 

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op 1.500 euro inclusief btw en zullen vastgelegd 

worden op raming R417. Hiervoor is voldoende krediet aanwezig. 

visum 

Er is geen visum vereist. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

Het subsidiereglement voor personenververvoer voor sociale doeleinden, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25 mei 2009, wordt vanaf heden opgeheven. 

artikel 2 

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor personenvervoer voor sociale doeleinden goed als 

volgt. 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PERSONENVERVOER VOOR SOCIALE DOELEINDEN 

artikel 1 

Verenigingen die gevestigd of werkzaam zijn in de gemeente Zoersel kunnen een subsidie bekomen 

voor personenvervoer bij initiatieven voor de doelgroep omschreven in artikel 2 van dit reglement. 

artikel 2 

De subsidie kan enkel worden toegekend aan Zoerselse erkende verenigingen of organisaties met een 

reguliere vrijwilligerswerking ten behoeve van volgende sociale kansengroepen: 

• mensen die in armoede leven 

• mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid 

• mensen met een chronische ziekte of beperking 

• erkende en kandidaat-vluchtelingen 

artikel 3 

Aanvragen worden uiterlijk één maand na de activiteit per brief of digitaal ingediend bij dienst 

Gezondheid & Wereld. De aanvraag vermeldt duidelijk de naam van de vereniging, het adres van de 
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zetel en de doelstelling alsook de aard en bestemming van de activiteit en informatie over de 

doelgroep waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Bij de aanvraag wordt de factuur met vermelding van 

aantal kilometers toegevoegd. 

artikel 4 

De subsidie kan voor één activiteit per jaar per aanvragende vereniging worden toegekend. 

artikel 5 

De subsidie bedraagt 1,8 euro per kilometer, maar kan nooit groter zijn dan het door de organisatie 

betaalde bedrag voor vervoerskosten zoals vermeld op de factuur of het betalingsbewijs. 

Punt A.9: reglement uitleendienst voor materialen - goedkeuring nieuw reglement en vaststelling 

retributie 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Op 22 juni 2021 keurde de gemeenteraad het reglement voor het gebruik van materialen van de 

gemeentelijke uitleendienst goed en stelde de retributie hiervoor vast. 

De gemeente biedt logistieke ondersteuning bij het organiseren van evenementen en activiteiten. De 

gemeente wil het aanbod van de uitleendienst voor materialen bijsturen met oog op afvalarme 

evenementen, door enerzijds een systeem van herbruikbare bekers te faciliteren en anderzijds 

gescheiden afval (restafval en PMD) en diftar voor restafval op evenementen mogelijk te maken.    

Er wordt een nieuw reglement ter goedkeuring voorgelegd om de volgende redenen: 

•  Sinds 2022 is men op evenementen verplicht om 90% van het PMD te sorteren ofwel te 

werken met herbruikbare bekers. Om de verenigingen te ondersteunen met het behalen 

van deze doelstelling wil de gemeente hier de nodige infrastructuur voor voorzien. Via 

aankoopcentrale CREAT kan gemeente Zoersel bij Ecocup aan gunsttarieven bekers 

huren, en die vervolgens verder verhuren aan verenigingen aan ditzelfde lagere tarief. 

Gemeente Zoersel zal in de uitleendienst voor materialen ook een wasunit voor 

herbruikbare bekers voorzien. 

•  In het verleden was er minstens één afvalstroom aanwezig op evenementen: restafval. Dit 

wordt uitgebreid naar minstens twee afvalstromen: restafval en PMD+. Om ervoor te 

zorgen dat er beter gesorteerd wordt op evenementen, moet er de juiste infrastructuur 

vanuit de gemeente worden aangeboden, namelijk verzamelcontainers, sorteervuilbakken 

voor restafval, PMD+ en voor herbruikbare bekers. 

•  Sinds 2022 wordt het huisvuil in de gemeente Zoersel opgehaald volgens het 

diftarprincipe, waarbij het huisvuil gewogen wordt. De restafvalcontainers voor 

evenementen zullen ook uitgerust worden voor diftar.  

Bij de voorbereiding van dit reglement werden cultuurraad, jeugdraad en sportraad meermaals 

betrokken wat leidde tot de volgende adviezen: 

• sportraad: 5 oktober 2021 en 8 februari 2022 

• jeugdraad: 24 februari 2022 

• cultuurraad: 13 oktober 2021 en 23 februari 2022 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

juridische basis 

• decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 23 

december 2011 (Materialendecreet) en latere aanpassingen 
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• besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 

(VLAREMA) en latere aanpassingen, artikel 5.3.12 

• besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2021 tot opheffing van de gemeenteraadsbeslissing 

van 19 november 2019 tot vaststelling van een retributie voor de selectieve inzameling en 

verwerking van GFT+, met diftar en vaststelling van een retributie voor de selectieve 

inzameling en verwerking van gft en huisvuil met diftar 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op het niet-prioritaire beleid. 

financiële informatie 

De ontvangsten van deze beslissing worden geraamd op 7.000 euro en zijn voorzien op raming R483. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

Het reglement voor het gebruik van materialen van de gemeentelijke uitleendienst zoals goedgekeurd 

door de gemeenteraad op 22 juni 2021 wordt opgeheven. 

artikel 2 

De gemeenteraad keurt het reglement uitleendienst voor materialen goed als volgt. 

REGLEMENT UITLEENDIENST VOOR MATERIALEN 

doel reglement en doelgroep 

artikel 1 

Door gemeente & ocmw Zoersel worden via de gemeentelijke uitleendienst materialen ter beschikking 

gesteld aan een lijst van organisaties zoals bepaald in artikel 2 van het reglement. De organisatie die 

gebruik maakt van de materialen van de uitleendienst verbindt zich ertoe deze materialen in geen geval 

uit te lenen of te verhuren aan derden. 

artikel 2 

Onderstaande organisaties kunnen gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst: 

• erkende verenigingen van Zoersel (jeugd-, sport-, culturele en sociale verenigingen) 

• erkende wijkraden 

• Zoerselse scholen en oudercomités 

• Zoerselse adviesraden 

• Zoerselse politieke partijen 

• verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen 

• verenigingen en organisaties met een humanitair doel (Rode Kruis, Samana,…) 

• eenmalige organisaties: organisatie die voor een eenmalige activiteit worden erkend door het 

college van burgemeester en schepenen (bv. bijeenkomst 40-jarigen, speelstraat,…) 

• Zoerselse middenstandverenigingen (enkel voor dorpsactiviteiten, te organiseren via één 

centraal aangestelde contactpersoon) 

• jubilarissen (mogen enkel gebruikmaken van vlaggen, vlaggenmasten, sierboompjes en 

nadarbarelen) 

• privépersonen (mogen enkel gebruikmaken van sportkoffers) 

• andere gemeenten 

materialen 

artikel 3 
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De materialen worden opgesomd in een lijst die bij het uitleenreglement wordt toegevoegd (bijlage I). 

Deze lijst van materialen wordt opgemaakt of gewijzigd door het college van burgemeester en 

schepenen. Enkel de materialen en de aantallen zoals vermeld op deze lijst kunnen worden uitgeleend. 

Materialen die toebehoren aan gemeentelijke infrastructuur behoren niet tot de materialen van de 

uitleendienst en vallen niet onder dit reglement. 

In de materialenlijst worden ook de voorwaarden van ontlening vermeld. Wanneer de gebruiker 

materialen ontleent, verklaart hij zich akkoord met deze voorwaarden. Indien niet aan de voorwaarden 

wordt voldaan, of bij beschadiging of verlies van de materialen, worden de kosten van herstelling of 

vervanging aangerekend aan de gebruiker. 

artikel 4 

De uitleendienst zorgt ervoor dat de materialen geen tekortkomingen vertonen. Bij de levering gaat de 

lener de goede staat van de materialen na. Bij het leveren zorgt de lener ervoor dat er iemand ter 

plaatse is om het geleverde materiaal te controleren. De ontlener meldt meteen bij de levering ter 

plaatse of bij afhaling bij de uitleendienst eventuele tekortkomingen en schade aan de materialen. De 

uitleendienst controleert de teruggebrachte materialen. Niet vooraf gemelde gebreken zijn voor 

rekening van de laatste ontlener. 

tariefcategorieën en betalingswijze retributie 

artikel 5 

§1. In de materialenlijst (bijlage I) wordt het basistarief per ontlening opgesomd.  

§2. Het basistarief (100%) wordt aangerekend aan: 

• erkende verenigingen 

• erkende wijkraden  

• Zoerselse politieke partijen 

• éénmalige organisaties vastgesteld door het college 

§3. De helft van het basistarief (50%) wordt aangerekend aan: 

• erkende jeugdverenigingen 

• jeugdafdelingen van erkende verenigingen waarvan de leden maximum 18 jaar zijn 

• verenigingen en organisaties voor de derde leeftijd 

• verenigingen en organisaties van personen met een beperking 

• verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen 

§4. Vrijgesteld van retributie zijn: 

• Zoerselse scholen en oudercomités 

• Zoerselse adviesraden 

• Zoerselse middenstandverenigingen 

• organisaties met een humanitair doel die worden vastgesteld door het college van 

burgemeester en schepenen 

• erkende wijkraden, voor één activiteit per jaar 

• initiatieven die worden erkend als jeugd- en sportspeerpuntactie  

• jubilarissen 

• andere gemeenten 

§5. Bovenstaande tariefcategorieën gelden niet voor artikelen die in de materialenlijst apart staan 

opgesomd onder de rubriek ‘niet van retributie vrij te stellen artikelen met vast tarief voor alle 

gebruikersgroepen’. 

artikel 6 

Aan de retributieplichtige wordt een factuur met het verschuldigde bedrag overgemaakt. Het 

verschuldigde bedrag dient betaald te worden binnen de dertig dagen vanaf de verzending van de 
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factuur.  

materialen reserveren 

artikel 7 

§1. Materialen reserveren kan ten vroegste één jaar en ten laatste één maand voor de datum van het 

evenement/activiteit. De gemeente kan tot twee maanden voor de activiteit nog beslissen over 

wijzigingen in het gereserveerde materiaal. Daarna heeft men de zekerheid dat men over het gevraagde 

materiaal kan beschikken. Andere gemeenten kunnen ten vroegste één maand voor de activiteit 

materialen reserveren. 

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan de gemeente materiaal terugvorderen.  

§2. In principe gebeurt de uitlening voor maximum één week. Verlenging van deze uitleentermijn is 

mogelijk mits gemotiveerde aanvraag en op voorwaarde dat de materialen niet gereserveerd zijn door 

een andere organisatie.  

§3. De uitleendienst voorziet minstens één werkdag tussen het gebruik van hetzelfde materiaal door 

verschillende verenigingen met het oog op controle van het materiaal.  

§4. Aanvragen gebeuren via de dienst evenementen van de gemeente via het evenementenloket. 

De vereniging krijgt een bevestiging van de genomen optie of definitieve bevestiging van materialen.  

leveren en ophalen, afhalen en terugbrengen 

artikel 8 

De materialenlijst in bijlage I, zoals opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen, 

vermeldt duidelijk voor welke artikelen de levering en ophaaldienst is inbegrepen in de pakketprijs. 

artikel 9 

§1. Voor de geleverde en opgehaalde materialen maakt de gebruiker afspraken met de uitleendienst. 

Het materiaal wordt geleverd, conform het inplantingsplan, in aanwezigheid van de gebruiker en wordt 

door de gebruiker na het evenement/activiteit opnieuw op deze plaats verzameld.  

§2. Met betrekking tot de af te halen en terug te brengen sportkoffers is het de verantwoordelijkheid 

van de gebruiker dat de materialen binnen de overeengekomen termijn opnieuw op de uitleendienst 

zijn. Het afhalen en terugbrengen van de sportkoffers gebeurt in principe de eerste en de laatste dag 

van de uitleenperiode, tenzij anders overeengekomen. Weekeinden en wettelijke feestdagen tellen niet 

mee. 

artikel 10 

De vestigingsplaats en openingsuren van de uitleendienst waar de materialen afgehaald en 

teruggebracht worden, worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld. Eventuele 

wijzigingen hierin worden een maand op voorhand via de gemeentelijke informatiekanalen 

medegedeeld aan de adviesraden, verenigingen en scholen. 

aansprakelijkheid 

artikel 11 

De gebruiker is tijdens de periode van de ontlening aansprakelijk voor elke beschadiging van het 

ontleende materiaal, met inbegrip van verlies en diefstal, en elke door het materiaal aan derden 

veroorzaakte schade en draagt zorg voor: 

• het in goede staat houden van de materialen. 

• het op correcte wijze vervoeren van de af te halen en terug te brengen materialen. 

• het op correcte wijze opslaan en bewaren van de materialen (bv. beschermd tegen diefstal, 

vocht,…). 

• de juiste toepassing bij het gebruik van de materialen. De schriftelijke of mondelinge 
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gebruiksaanwijzingen dienen strikt nageleefd te worden. 

• het terugbrengen van de sportkoffers in dezelfde verpakking waarin ze geleverd worden. 

artikel 12 

Op eigen initiatief mogen geen herstellingen aan apparaten of materialen verricht worden. 

artikel 13 

Voor dure materialen wordt de gebruiker aangeraden een speciale verzekering tegen verlies, diefstal of 

beschadiging af te sluiten. 

artikel 14 

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele andere 

schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het vervoer (bij afhaling) of het gebruik van de 

ontleende materialen.  

slotbepalingen 

artikel 15 

Alle gevallen van betwisting in verband met de toepassing van dit reglement moeten schriftelijk 

gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk acht dagen nadat het betwiste 

feit zich heeft voorgedaan. 

artikel 16 

Over niet voorziene gevallen in dit reglement beslist het college van burgemeester en schepenen, op 

advies van de dienst evenementen. 

artikel 17 

Misbruiken in verband met de toepassing van dit reglement kunnen gesanctioneerd worden door het 

college van burgemeester en schepenen door middel van het aanrekenen van administratieve kosten of 

werkuren of door een (tijdelijke) uitsluiting van ontlening.  

artikel 18 

Door het lenen van materialen aanvaardt de lener/gebruiker alle bepalingen van dit reglement. 

Punt A.10: aanvullend politiereglement - instellen van éénrichtingsverkeer in de Karel 

Uytroevenlaan en in een gedeelte van de Victorielaan en zone 30 in Karel Uytroevenlaan, 

Victorielaan, Frans Van Looverenlaan, Frans Janssenslaan en Groenlaan - goedkeuring 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Karel Uytroevenlaan, Victorielaan en Frans Van Looverenlaan zijn woonstraten, waar momenteel 50 

km/u geldt. Frans Janssenslaan en Groenlaan zijn woonstraten, waar momenteel al 30 km/u geldt. 

Wegens de aanwezigheid van sluipverkeer, waaronder veel vrachtverkeer, geldt er een 

tonnagebeperking van 3,5 ton. 

Karel Uytroevenlaan en Victorielaan worden veelvuldig gebruikt door fietsers. 

In Victorielaan is een bushalte aanwezig van De Lijn. De Lijn is bereid om deze te verplaatsen naar de 

bushalte ‘De Wissel’ op de Handelslei en in beide richtingen te rijden langs de Zoerselsteenweg. 

Omwille van bouwwerven werden er sinds 2019 verschillende tijdelijke politiereglementen opgemaakt 

voor de Karel Uytroevenlaan en de Victorielaan. Met voorliggend ontwerp van reglement worden deze 

overbodig. Daarom zullen deze ingetrokken worden van zodra het aanvullend reglement van kracht 

wordt. 

Op 29 november en 6 december 2021 werden er bewonersvergaderingen georganiseerd. 
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De wegencategorisering in het mobiliteitsplan voorziet dat het verkeer tussen de deelgemeenten 

Zoersel en Sint-Antonius via Zoerselsteenweg rijdt, die als interlokale weg fungeert. Om het verkeer 

zo veel mogelijk te weren uit woonstraten, is het aangewezen Karel Uytroevenlaan en Victorielaan in 

te richten als éénrichtingsstraat. De rijrichting voor de Karel Uytroevenlaan wordt vastgelegd van 

Handelslei naar Sint-Antoniusbaan en de rijrichting voor de Victorielaan van Zoerselsteenweg richting 

Handelslei, wegens de slechte zichtbaarheid op de hoek Victorielaan en Zoerselsteenweg. Omwille 

van de wegencategorisering en het drukke fietsverkeer wordt in alle betrokken straten een zone 30 

ingevoerd.  

Op het werkoverleg mobiliteit van 24 januari 2022 werd volgend advies geformuleerd: 

- Het is aangewezen om in beide straten enkelrichting voor autoverkeer in te voeren:  

➢ Karel Uytroevenlaan: behoud van enkelrichting vanuit Handelslei richting Zoerselsesteenweg 

➢ Victorielaan: enkelrichting invoeren vanuit Zoerselsesteenweg richting Handelslei 

- In beide straten zone 30 invoeren, maar geen fietsstraten van maken. Kan zone 30-gebied worden 

(inclusief Groenlaan en Frans Janssenslaan, die al zone 30 zijn). 

De politie verleende op 1 februari 2022 volgend bijkomend advies: 

• Positief advies voor de initiële proefopstelling (enkelrichting in Karel Uyterhoevenlaan én 

enkelrichting in de Victorielaan). Bij de aansluiting van de Victorielaan op de Handelslei dienen 

fietssuggestiestroken aan beide zijden aangebracht te worden (met eventueel (een) opstelplaats(en) 

voor fietsers ter hoogte van het kruispunt. Zo zijn de fietsers in de mogelijkheid om de wachtende 

voertuigen zowel links als rechts voorbij te rijden zonder conflicten met tegenliggers. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

• koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot de coördinatie van de wetten over de politie op het 

wegverkeer 

juridische basis 

• koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode) 

• ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en 

de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald 

• besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 over de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 

• omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 

• het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 december 2021 over de 

goedkeuring van een tijdelijk politiereglement voor het instellen van éénrichtingsverkeer in 

een gedeelte van de Karel Uytroevenlaan  en een stilstaan- en parkeerverbod in de 

Victorielaan van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 naar aanleiding van 

bouwwerkzaamheden – verlenging 

• het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 2022 over de 

goedkeuring van een tijdelijk politiereglement voor het instellen van éénrichtingsverkeer in 

een gedeelte van de Victorielaan van 28 februari tot 30 april 2022 naar aanleiding van 

bouwwerkzaamheden 

BESLUIT met 22 stemmen voor (meerderheid, h-EERLIJK Zoersel en onafhankelijke raadsleden M. 

De Vos en C. Van Paesschen) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang): 

artikel 1 



gemeenteraad van 22 maart 2022 

De Karel Uytroevenlaan en de Victorielaan worden ingericht als een éénrichtingsstraat voor 

gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van fietsers, speedpedelecs en bromfietsen klasse A. 

In de Karel Uytroevenlaan is de rijrichting van Handelslei naar Sint-Antoniusbaan. 

In de Victorielaan is de rijrichting van Zoerselsteenweg naar Handelslei. 

In de zijstraat Victorielaan blijft dubbelrichtingsverkeer mogelijk. 

artikel 2 

Er wordt een zone 30 ingesteld voor de straten Karel Uytroevenlaan, Victorielaan, Frans Van 

Looverenlaan, Frans Janssenslaan en Groenlaan. 

artikel 3 

De hierboven gemelde maatregelen zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door een 

aangepaste verkeerssignalisatie. 

- het plaatsen van een verkeersbord C1 met onderbord M12 op het kruispunt Sint-Antoniusbaan 

met Karel Uytroevenlaan; 

- het plaatsen van een verkeersbord F19 met onderbord M18 op het kruispunt Handelslei met de 

Karel Uytroevenlaan; 

- het plaatsen van een verkeersbord C1 met onderbord M12 op het kruispunt Handelslei met de 

Victorielaan; 

- het plaatsen van een verkeersbord F19 met onderbord M18 op het kruispunt Zoerselsteenweg 

met de Victorielaan; 

- het plaatsen van een verkeersbord D1 op het kruispunt Karel Uytroevenlaan met de 

Groenlaan; 

- het plaatsen van een verkeersbord D1 op het kruispunt Karel Uytroevenlaan met de Frans Van 

Looverenlaan; 

- het plaatsen van een verkeersbord D1 op het kruispunt Karel Uytroevenlaan met de Frans 

Janssenslaan; 

- het plaatsen van een verkeersbord D1 op het kruispunt Victorielaan met de Frans Van 

Looverenlaan; 

- het plaatsen van een verkeersbord D1 op het kruispunt Victorielaan met de zijstraat 

Victorielaan; 

- het plaatsen van een zonebord 30 (F4a) op het kruispunt Handelslei met de Karel 

Uytroevenlaan; 

- het plaatsen van een einde zone 30 (F4b) op het kruispunt Karel Uytroevenlaan met de Sint-

Antoniusbaan; 

- het plaatsen van een zonebord 30 (F4a) op het kruispunt Zoerselsteenweg met de Victorielaan; 

- het plaatsen van een einde zone 30 (F4b) op het kruispunt Victorielaan met de Handelslei; 

- het weghalen van de zone 30 in de Groenlaan en Frans Janssenslaan. 

artikel 4 

Alle overtredingen op de voorschriften van dit reglement zullen bestraft worden zoals artikel 29 

van de gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer voorschrijft. 

artikel 5 

Het aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse 

overheid. 

artikel 6 

Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruiker door middel van verkeersborden. 
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Punt A.11:  machtiging gemeente Zoersel en lokale politiezone Voorkempen tot het plaatsen en 

gebruiken van (tijdelijke) vaste camera’s - aanvraag 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Bij gemeente Zoersel en lokale politie Voorkempen zijn er regelmatig meldingen over allerlei vormen van 

overlast op het grondgebied van Zoersel. Om hieraan het hoofd te bieden wordt de invoering van het gebruik 

van bewakingscamera’s overwogen. Er zijn op verschillende plaatsen problemen, bijvoorbeeld de site 

Turtle Yard die in de gemeente gekend is als een site waar verschillende fenomenen een probleem vormen 

(overlast, sluikstorten, incidenten en schade aan de infrastructuur tot zelfs schermutselingen en druggebruik) 

en fietsdiefstallen.  

De inzet van camera’s vormt als middel een toegevoegde waarde aan het luik preventie en repressie met 

betrekking tot deze vormen van overlast. De camera’s kunnen een aantal objectieve waarnemingen 

opleveren waardoor daders van feiten gemakkelijker kunnen geidentificeerd worden om zo verdere 

vervolging mogelijk te maken. Het is raadzaam om als lokale politie Voorkempen en gemeente Zoersel 

samen te werken op het vlak van het gebruik van camera’s. Het is raadzaam om ondanks de samenwerking 

de eigenheid en verantwoordelijkheid van elke entiteit te vrijwaren inzake de inzet van camera’s. Bovendien 

dient de gemeente Zoersel het advies te bekomen van de korpschef van de lokale politiezone Voorkempen 

en de gemeenteraad om met (tijdelijke) vaste camera’s te mogen werken. De lokale politie Voorkempen 

heeft op haar beurt ook de goedkeuring van de gemeenteraad nodig om met (tijdelijke) vaste camera’s te 

werken. Hiervoor is een afsprakennota opgesteld samen met de politiezone Voorkempen en IGEAN. Intern 

zal medewerker Tim Chabot optreden als GAS-vaststeller. Hiervoor zal hij een specifieke opleiding volgen. 

PZ Voorkempen en IGEAN gingen akkoord met de afspraken die zijn vastgelegd in de afsprakennota en 

zijn bereid om mee te werken aan het project. De korpschef van de lokale politie Voorkempen adviseerde 

dit positief. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

juridische basis 

• verordening (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”) 

• wet op het politieambt van 5 augustus 1992 

• wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens van 30 juli 2018 

• wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, 

gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, art.5, §2/1 (tijdelijke vaste bewakingscamera) 

• koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten 

• koninklijk besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 

tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt  

• ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de Wet van 21 maart 2007, 

gewijzigd door de Ministeriële Omzendbrief van 13 mei 2011 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op het prioritaire beleid onder de actie A000056 - We kopen een 

mobiele camera aan voor het registreren en ontraden van allerhande gedrag dat overlast berokkent 
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zoals onder meer sluikstorten, ongepast gedrag op evenementen en fietsdiefstal.’. Met dit budget kan 

één (tijdelijke) vaste camera door de gemeente Zoersel aangekocht worden. 

financiële informatie 

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op 14.000 euro en zullen vastgelegd worden op 

raming R001008. 

visum 

Er is geen visum vereist. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

De gemeenteraad verleent positief advies aan de gemeente Zoersel om, overeenkomstig de wet van 21 maart 

2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, (tijdelijke) vaste camera’s te 

plaatsen en te gebruiken op niet-besloten plaatsen binnen het grondgebied.  

artikel 2 

De gemeenteraad machtigt gemeente Zoersel om (tijdelijke) vaste bewakingscamera’s te plaatsen en te 

gebruiken op niet-besloten plaatsen op het grondgebied van de gemeente Zoersel. 

artikel 3 

De gemeenteraad keurt de afsprakennota tussen PZ Voorkempen en de gemeente Zoersel inzake 

cameragebruik goed en machtigt de algemeen directeur en de burgemeester om over te gaan tot de 

ondertekening ervan. 

artikel 4 

De gemeenteraad machtigt PZ Voorkempen om, overeenkomstig art. 25 van de wet op het politieambt, 

(tijdelijke) vaste camera’s te gebruiken op niet-besloten plaatsen binnen het grondgebied.  

Punt A.12: uitbreiding van een schoolgebouw voor gemeentelijke basisschool de Kiekeboes - 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 3 juni 2019 de ontwerpopdracht 

voor de opdracht ‘Uitbreiding van een schoolgebouw voor De Kiekeboes, gelegen langsheen 

Kerkstraat 7 te 2980 Zoersel’ toe te wijzen aan AAT Architecten, Everdongenlaan 9/18 te 2300 

Turnhout.  

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 0518/19 opgesteld door de ontwerper, AAT 

Architecten, Everdongenlaan 9/18 te 2300 Turnhout. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via een openbare procedure. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

• Bestuursdecreet van 7 december 2018 

juridische basis 

• wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 

en latere wijzigingen  
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• 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 

• wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 

• koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 

• koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op de volgende actie: 

actie 276: We vervangen de prefabklassen in de kleuterschool van de Kiekeboes. 

financiële informatie 

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op 480.383,56 euro, inclusief btw, en zullen 

vastgelegd worden op raming R1078. Hiervoor is voldoende krediet aanwezig.    

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

Het bestek met nr. 0518/19 en de raming voor de opdracht ‘Uitbreiding van een schoolgebouw voor 

De Kiekeboes, gelegen langsheen Kerkstraat 7 te 2980 Zoersel’, opgesteld door de ontwerper, AAT 

Architecten, Everdongenlaan 9/18 te 2300 Turnhout wordt 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 

€ 397.011,21, excl. btw of € 480.383,56, incl. 21% btw. 

artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund via een openbare procedure. 

artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetraming 

R001078. 

Punt BP1: Op voorstel van de Vlaams Belang fractie: Bespreking van de vastgestelde 

veiligheids- en mobiliteitsproblematiek te Dorp 38. Vlaams Belang Zoersel wenst opheldering te 

krijgen over de opeenvolgende wantoestanden die plaatsvinden, door de niet conforme 

uitvoering van de werkzaamheden, ter hoogte van Dorp 38. 

Dit punt werd besproken. 

Mededelingen:  

1. Kennisname studie mobiliteitsbureau Tridée over plaatsing slim verkeerslicht in Halle-Dorp 

2.  actieplan 2022 ter uitvoering van het Klimaatplan 

Omdat er voor het einde van de zitting door de raadsleden geen opmerkingen werden gemaakt over het 

verslag van de vorige zitting, wordt het goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de 

algemeen directeur. 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 23.40 uur. 
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