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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

 

 

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 17 mei 2022. 

 

AANWEZIG: 

voorzitter: Marcel De Vos 

burgemeester:  Liesbeth Verstreken 

schepenen:  Danny Van de Velde, Luc Kennis, Marc De Cordt, Roel Van Elsacker, Olivier Rul, 

Katrien Schryvers 

gemeenteraadsleden: Jos van Dongen, Jos Vekemans, Michaël Heyvaert, Jan De Prins, Koen 

Paredaens, Rita Laureyssens, Kitty Busschodts, Wouter Bollansée, Jan Van Melkebeek, Alex 

Verbergt, Cindy Van Paesschen, Tom Sleeuwaert, Karin Verbiest, Charlotte Vercruyssen, Elke Sels, 

Bert Claessens, Emery Frijters, Lukas Kint  

algemeen directeur: Kristof Janssens  

verontschuldigd: raadslid Paul Van Wesenbeeck  

punt A.1:  Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking van de gevolgen voor de 

Zoerselse landbouwers na het ‘stikstofakkoord’ dat beslist werd door de Vlaamse regering. 

Dit punt wordt besproken. 

punt A.2:  Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking van de stand van zaken 

betreffende controles op bezit van vastgoedeigendom in het buitenland in combinatie met het 

verkrijgen van een sociale woning 

Dit punt wordt besproken. 

punt A.3:  Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking van de stand van zaken 

betreffende het zwembaddossier 

Dit punt wordt besproken. 

punt A.4:  Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking stand van zaken betreffende 

‘de profploeg’. 

Dit punt wordt besproken. 

punt A.5:  Op verzoek van de Heerlijk Zoersel-fractie: Bespreking van de stand van zaken van 

het dossier van de verenigingsinfrastructuur in deelgemeente Zoersel 

Dit punt wordt besproken. 

punt A.6:  gemeentelijke organisatie noodhulp en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne - stand 

van zaken 

De burgemeester en de schepen voor sociale zaken geven een stand van zaken over de gemeentelijke 

organisatie noodhulp en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

punt A.7:  huishoudelijk reglement van de lokale ondernemersraad - goedkeuring 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De gemeenteraad besliste in zitting van 18 mei 2021 om een lokale ondernemersraad (LOR) 

op te richten. Op 21 maart 2022 vergaderde de LOR voor de eerste maal en werd haar huishoudelijk 

reglement opgesteld. Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring aan de  

gemeenteraad voorgelegd.   
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■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

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

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

• besluit van de gemeenteraad van 18 mei 2021 tot oprichting van een lokale ondernemersraad 

(LOR) 

BESLUIT met 25 stemmen voor (meerderheid, Heerlijk Zoersel, raadslid J. van Dongen (Vlaams 

Belang) en onafhankelijk raadslid C. Van Paesschen) en 1 onthouding (raadslid W. Bollansée): 

artikel 1: 

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de lokale ondernemersraad goed als volgt.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE LOKALE ONDERNEMERSRAAD 

artikel 1 - doelstellingen 

Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige werking van de ‘Lokale Ondernemersraad’ (LOR). 

De lokale ondernemersraad (LOR) heeft als doel om op een onafhankelijke manier overleg te  

organiseren tussen de verschillende economische actoren in de gemeente om zo het ondernemerschap 

in Zoersel te versterken en te stimuleren.   

Dit gebeurt door : 

• overleg te plegen en de communicatie tussen het gemeentebestuur en de ondernemers te 

bevorderen 

• advies te verlenen over acties, initiatieven of dossiers die een weerslag hebben op de lokale 

economie en over alle zaken die verband houden met de activiteiten en belangen van 

zelfstandige ondernemers, ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen 

• activiteiten en initiatieven te stimuleren die de lokale economie ten goede komen 

artikel 2 - voorzitter 

De voorzitter opent, leidt en sluit de vergaderingen van de LOR. In geval de voorzitter de vergadering 

van de raad niet kan bijwonen, zal de vergadering geleid worden door een lid daartoe aangeduid door 

de aanwezige stemgerechtigde leden.    

De voorzitter kan de vergadering tijdelijk schorsen indien hij dit nodig acht. 

artikel 3 - secretaris 

De secretaris bereidt de vergaderingen van de LOR voor. Hij verzamelt alle stukken die nodig zijn 

voor een optimale agenda, oproeping en vergadering. 

De secretaris kan toelichting geven bij de agendapunten, deelnemen aan besprekingen en 

beraadslagingen, maar is niet stemgerechtigd. Hij blijft wel aanwezig bij de stemmingen. 

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan. 

In geval de secretaris de vergadering van de raad niet kan bijwonen, wordt zijn taak overgenomen door 

een plaatsvervangend secretaris. 

artikel 4 - vaststellen van de agenda 

De voorzitter en de secretaris van de raad bereiden de vergadering voor en stellen de agenda vast. 

De leden van de LOR kunnen tot uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering de secretaris verzoeken 

om een bepaald onderwerp op de agenda van de eerstvolgende vergadering te plaatsen. 
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artikel 5 - inzage van documenten 

Een kopie van de documenten en essentiële stukken die behandeld worden op de eerstvolgende 

vergadering van de LOR worden aan de leden meegezonden met de agenda. De volledige dossiers 

liggen voor alle genodigden vijf werkdagen op voorhand ter inzage in het administratief centrum 

(dienst ondernemen), Handelslei 167 te Zoersel. 

artikel 6 - bijeenroeping van de LOR 

De leden worden door de secretaris - in samenspraak met de voorzitter - minstens zeven werkdagen op 

voorhand per mail uitgenodigd.   

De uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering. Ze bevat 

tevens eventueel bijgevoegde stukken. 

artikel 7 - vergaderen 

De LOR vergadert minstens tweemaal per jaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. 

De secretaris noteert de namen van de aanwezige leden.  

De LOR kan slechts geldig beslissen wanneer ten minste de helft van haar stemgerechtigde leden 

aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn, wordt de 

vergadering afgelast. In dat geval kan de commissie op haar eerstvolgende vergadering, ongeacht het 

aantal aanwezige stemgerechtigde leden, geldig beslissen over de onderwerpen die waren geagendeerd 

voor de vergadering waarop onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren.  

artikel 8 - beslissingsprocedure 

Voor elk agendapunt zullen in de vergadering van de LOR in principe drie stappen doorlopen worden: 

• de bespreking van het onderwerp: dit veronderstelt een inleiding van het onderwerp, een 

toelichting, eventueel een uiteenzetting van de standpunten en een vragenronde bij de leden;  

• de beraadslaging over het advies: dit is de bespreking die leidt tot de vorming van het advies 

dat de LOR zal uitbrengen;  

• de stemming over het advies: elk lid brengt zijn/haar stem uit over het voorgelegde advies.  

De agendapunten worden behandeld in de door de voorzitter aangegeven volgorde.  

Nadat alle agendapunten werden besproken, verlaten de niet-stemgerechtigde leden met uitzondering 

van de secretaris van de LOR de vergadering. 

De beraadslaging wordt ingezet door de voorzitter die het voorstel van beslissing omschrijft waarover 

de LOR zich moet uitspreken. 

De LOR beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden. De voorzitter 

stemt steeds als laatste en bij staking van stemmen is zijn stem beslissend.  

De stemming gebeurt mondeling tenzij op vraag van minstens de helft van de aanwezige leden wordt 

overgegaan tot een geheime stemming. Eventuele stemmingen over personen gebeuren steeds bij 

geheime stemming. 

Een lid van de LOR dat een persoonlijk belang heeft bij een besproken agendapunt, deelt dit vooraf 

mee aan de voorzitter en verlaat de zitting bij de bespreking, de beraadslaging en de stemming over dit 

agendapunt. 

De uitslag van de stemming wordt steeds door de voorzitter meegedeeld.  

artikel 9 - uitnodigen van derden  

De LOR kan een beroep doen op instanties of externe deskundigen om een bepaalde materie toe te 

lichten.   

Deze personen mogen niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming. 
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artikel 10 - notulering 

De secretaris maakt van de vergadering een verslag dat de essentie van de bespreking en de 

aangehaalde argumenten weergeeft. Het verslag bevat eveneens de aard van het advies, uitslag van de 

stemming en de weergave van de minderheidsstandpunten. 

Het verslag wordt binnen 10 werkdagen via e-mail bezorgd aan alle stemgerechtigde leden van de 

LOR. Eventuele opmerkingen kunnen tot vijf dagen na het versturen van het verslag schriftelijk of per 

mail worden meegedeeld aan de secretaris. Elk lid heeft het recht om over het ontwerp van de notulen 

bemerkingen te formuleren, indien hij/zij zelf op de vergadering aanwezig was.   

Het verslag wordt binnen 15 werkdagen na de vergadering aan het college van burgemeester en 

schepenen en aan de niet-stemgerechtigde leden overgemaakt. 

artikel 11 - goedkeuring 

Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

punt A.8:  samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en gemeente Zoersel voor de gezamenlijke 

uitvoering van de weg- en rioleringswerken in K-21-053 Victorielaan, K-21-054 Vlust, K-21-055 

De Bergen en Boordeken, K-21-057 Klein Herentals en Paddenklank, K-20-037 Renovatie Halle-

Dorp, K-15-040 Renovatie Kardinaal Cardijnlaan, K-21-058 De Beemdekens - goedkeuring 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Gemeente Zoersel en Pidpa willen een samenwerking aangaan om in enkele straten riolering aan te 

leggen of te renoveren. Concreet gaat het om volgende straten: 

• als kleine uitbreiding: 

o Victorielaan (doodlopend zijstraatje): dit staat ingekleurd op de zoneringsplannen als 

centraal uitgevoerd gebied. Echter in dit stuk ligt nog geen riolering. Vanuit de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) zullen geen subsidies voor deze straat bekomen kunnen 

worden. Verder zijn hier ook vaak klachten over een slechte waterafvoer. 

o Vlust: gezien de ligging, komt deze straat de eerste jaren niet in aanmerking voor 

subsidies van VMM. In deze straat zijn ook vaak klachten over de slechte afvoer. 

o De Bergen en Boordeken: gezien de ligging, komt ook deze straat de eerste jaren niet in 

aanmerking voor subsidies van VMM. In deze straat zijn ook vaak klachten over de 

slechte afvoer. 

o Klein Herentals (doodlopend stuk) en Paddenklank (doodlopend stuk): gezien de 

ligging, komen ook deze straten de eerste jaren niet in aanmerking voor subsidies van 

VMM. In deze straten zijn ook vaak klachten over de slechte afvoer. 

• in derde-betalersregeling: 

o De Beemdekens: bij hevige regenval is dit één van de straten die blank komt te staan. 

Uit camera-inspectie is gebleken dat de gemengde riolering in slechte staat is. Hier zal 

een gescheiden stelsel aangelegd worden. 

• als renovatieproject: 

o Halle-Dorp 

o Kardinaal Cardijnlaan 

In beide straten is de riolering in slechte staat. Hier voorziet Pidpa een rioolrenovatie, 

100% te hunnen laste. 

De gemeente Zoersel wenst gelijktijdig de bovenbouw van de Victorielaan, Vlust, De Bergen, 

Boordeken, Klein Herentals, Paddenklak en De Beemdekens aan te passen en dit samen met de werken 

van Pidpa.  

Pidpa en gemeente Zoersel wensen een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor de gezamenlijke 

uitvoering van deze werken. 
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■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

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

juridische basis 

• 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 42, § 1, 1° a (de goed te 

keuren uitgave, excl. btw, bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) 

• 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, meer bepaald artikel 90, 1° 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

De samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en gemeente Zoersel voor de weg- en rioleringswerken in 

K-21-053 Victorielaan, K-21-054 Vlust, K-21-055 De Bergen en Boordeken, K-21-057 Klein Herentals 

en Paddenklank, K-20-037 Renovatie Halle-Dorp, K-15-040 Renovatie Kardinaal Cardijnlaan, K-21-058 

De Beemdekens wordt goedgekeurd. 

punt A.9:  weg- en rioleringswerken in Meerheide, Turfstraat, Schaddestraat, Cyriel 

Buysselaan, Meerheideweg, Hazenpad en Vennenlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

In het kader van de opdracht “Weg- en rioleringswerken in Meerheide, Turfstraat, Schaddestraat, 

Cyriel Buysselaan, Meerheideweg, Hazenpad en Vennenlaan” werd een bestek met nr. K-07-016 

opgesteld door de ontwerper, Groep Infrabo, Langstraat 65, 2260 Westerlo. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 4.235.656,82 euro exclusief btw. 

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

Een deel van de kostprijs dient betaald te worden door gemeente Zoersel. Dit deel wordt geraamd op 

1.104.637,17 euro exclusief btw. 

Een deel van de kostprijs dient betaald te worden door provincie Antwerpen. Dit deel wordt geraamd 

op 94.629,50 euro exclusief btw. 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij aangewezen is dat Pidpa de procedure zal voeren en in 

naam van gemeente Zoersel en provincie Antwerpen bij de gunning van de opdracht zal optreden. Een 

gezamenlijke aanbesteding kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 

vereenvoudiging. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

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

juridische basis 

• wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 

zoals gewijzigd 
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• wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 36° en artikels 36 

en 48 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd 

• koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, zoals gewijzigd 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op volgende actie: 

• actie 310: We voeren weg- en rioleringswerken uit in het dossier Meerheide. 

financiële informatie 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.104.637,17 euro exclusief btw en zal na de 

gunning van de opdracht vastgelegd worden op raming R001102. 

visum 

Er is geen visum vereist. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. K-07-016 en de raming voor de opdracht “Weg- en 

rioleringswerken in Meerheide, Turfstraat, Schaddestraat, Cyriel Buysselaan, Meerheideweg, 

Hazenpad en Vennenlaan”, opgesteld door de ontwerper, Groep Infrabo, Langstraat 65 te 2260 

Westerlo. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 4.235.656,82 euro 

exclusief btw. 

artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

artikel 3  

Een deel van de kostprijs zal betaald worden door gemeente Zoersel en dit deel wordt geraamd op 

1.104.637,17 euro exclusief btw. 

artikel 4 

Een deel van de kostprijs zal betaald worden door provincie Antwerpen en dit deel wordt geraamd op 

94.629,50 euro exclusief btw. 

artikel 5 

Pidpa wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van gemeente Zoersel en provincie 

Antwerpen bij de gunning van de opdracht op te treden. 

artikel 6 

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht is elk deelnemend bestuur mee 

verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 

artikel 7 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

artikel 8 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
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punt A.10:  ontwerpakten voor grondoverdrachten in Graffendonk (deel), Salphensebaan (deel) 

en Broekstraat  in het kader van de realisatie van het weg- en rioleringsproject - goedkeuring 

Overeenkomstig artikel 27 §1 1° van het decreet over het lokaal bestuur verlaat schepen Luc Kennis 

de zitting bij de behandeling van dit agendapunt 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

In uitvoering van het rooilijn- en onteigeningsplan Graffendonk (deel), Salphensebaan (deel) en 

Broekstraat worden de gronden die hierdoor binnen het openbaar domein vallen, overgedragen aan de 

gemeente. 

Het rooilijn- en onteigeningsplan van Graffendonk (deel), Salphensebaan (deel) en Broekstraat omvat 

59 innemingen. Voor 21 van deze innemingen werden de aktes reeds goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 31 augustus en 23 november 2021. Voor zes innemingen hebben de eigenaars 

inmiddels alle nodige info bezorgd voor de opmaak van de akte. Zij ondertekenden eveneens een 

eenzijdige verkoopbelofte. Deze ontwerpakten worden ter goedkeuring voorgelegd. 

In het kader van de verwervingsprocedure moet de gemeenteraad de ontwerpakten tot grondoverdracht 

tussen de verschillende eigenaars enerzijds, en de gemeente Zoersel anderzijds, goedkeuren. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41§1, 11°  

• rooilijn- en onteigeningsplan van Graffendonk (deel), Salphensebaan (deel) en Broekstraat,  

opgemaakt op 29 september 2020 door studiebureau Schillebeeckx, Lang Ossegoor 36 in 2390 

Malle 

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

• gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2019 inzake definiëring van het begrip dagelijks bestuur, 

uitzonderingen op het verplichte visum door de financieel beheerder en de bevoegdheid van 

het schepencollege tot wijzigen van opdrachten  

• gemeenteraadsbeslissing van 22 november 2006 betreffende de vergoeding van grondinnames 

ingevolge de uitvoering van rooilijn- en onteigeningsplannen  

• individuele eenzijdige verkoopbeloften 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op volgende actie: 

• actie A000321 ‘wij realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Salphensebaan, 

Broekstraat en Graffendonk’ 

financiële informatie 

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op 3.765,90 euro en zullen vastgelegd worden op 

ramingen R001099, R001100, R001101 en R001102. Hiervoor is voldoende krediet aanwezig. 

visum 

Er is geen visum vereist. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 
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De gemeenteraad keurt volgende ontwerpakten (als bijlage) goed, opgemaakt in het kader van de 

uitvoering van het rooilijn- en onteigeningsplan van Graffendonk (deel), Salphensebaan (deel) en 

Broekstraat tussen de eigenaars enerzijds, en de gemeente anderzijds: 

- inname 11 : voor een oppervlakte van 11,7 m² 

- inname 23:  voor een oppervlakte van 6,4 m²  

- inname 25:  voor een oppervlakte van 6,8 m² 

- inname 34:  voor een oppervlakte van 66,8 m² 

- inname 40: voor een oppervlakte van 7,6 m² 

- inname 50:  voor een oppervlakte van 30,9 m². 

artikel 2 

De gronden worden verworven tegen de prijs zoals vermeld in de ondertekende eenzijdige 

verkoopbeloften. 

artikel 3 

De opstanden worden vergoed tegen de prijs zoals vermeld in de ondertekende eenzijdige 

terreinbeschrijvingen vergoeding opstanden.  

artikel 4 

De respectievelijke akten zullen op kosten van de gemeente (de koper) worden verleden voor Toon 

Huybrechts, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties. 

punt A.11:  kosteloze grondafstand in Groenlaan - aanvaarding 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Op 14 maart 2022 leverde de gemeente Zoersel een omgevingsvergunning met ref. 2021/17 af voor de 

bijstelling van een bestaande verkaveling voor de percelen 1ste afdeling, sectie A, nummers 545B en 

545C met de voorwaarde kosteloze grondafstand te doen voor de verbreding van de weg. Het 

perceeltje grond dat binnen de rooilijn valt, mag niet mee verkocht worden en moet overgedragen 

worden aan de gemeente.   

Notariskantoor Van Roosbroeck stelde een ontwerpakte op voor deze eigendomsoverdracht en leverde 

volgende documenten aan: 

• het opmetingsplan van Guy Aendenboom te Antwerpen van 26 april 2022 

• het bodemattest van 18 juni 2020, afgeleverd door OVAM 

• het hypothecair getuigschrift van 1 februari 2022, afgeleverd door het derde hypotheekkantoor te 

Antwerpen  

• het uittreksel uit de kadastrale legger van 18 juni 2020, afgeleverd door de administratie van het 

kadaster 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41§1, 11° 

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 
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De kosteloze afstand van een perceel grond dat deel uitmaakt van de ontworpen wegenis in Groenlaan, 

1ste afdeling, sectie A, nr. 545 C/deel (gereserveerd perceelsnummer sectie A, nr. 545H) voor een 

oppervlakte volgens meting van tien komma tweeëndertig m² (10,32m²)  wordt aanvaard.   

artikel 2 

De gemeente Zoersel wordt vertegenwoordigd bij sterkmaking. 

artikel 3 

Alle kosten en rechten vallen ten laste van de afstanddoener. 

punt A.12:  intergemeentelijke vereniging Fluvius - algemene vergadering van 15 juni 2022 - 

goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Gemeente Zoersel is lid van de opdrachthoudende vereniging Fluvius. De vereniging werd bij 

notariële akte opgericht op 24 november 1972. 

De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel: 

• het netbeheer en het databeheer, in de zin van de Vlaamse regelgeving met betrekking tot het 

distributienetbeheer elektriciteit en gas 

• het vervoer van signalen langs elektronische communicatienetwerken; het aanleggen en 

exploiteren van elektronische communicatienetwerken en installaties met inbegrip van het 

uitbouwen ervan tot een interactief elektronisch communicatienetwerk en het ter beschikking 

stellen van capaciteit op deze netwerken 

• de conceptie en de realisatie, het aanleggen, exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van alle 

netten van leidingen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard die dienstig zijn voor de 

opvang en de beheersing van het afvalwater en hemelwater om het, al dan niet na een 

zuiveringsbehandeling, aan de natuur terug te geven 

• het uitoefenen van elke nevenactiviteit: 

o de activiteiten inzake de openbare verlichting (met uitzondering van wat onder het 

eerste bolletje werd omschreven  

o de activiteiten die de aankoop, de productie, de distributie (waaronder in het bijzonder 

de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten) alsook de levering 

van warmte binnen het wettelijk toegelaten kader omvatten  

o de activiteiten inzake het beheer, waaronder het verwerven en/of het financieren, van 

strategische participaties  

o het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 

financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 

gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren 

van investeringen die voorzien zijn in hun budget; - het beheer van de Gouden 

aandelen en de daaraan verbonden rechten 

o het ter beschikking stellen aan de deelnemende gemeenten, die daartoe een 

uitdrukkelijke beslissing hebben genomen, in het kader van een geografisch 

informatiesysteem (GIS), van basis- en themakaarten, waarvan de gegevens inzake 

topografie, cartografie en geografie betrekking hebben op wat zich boven, op en onder 

het openbaar en/of privé-domein bevindt, met inbegrip van koppelingen met andere 

databronnen 

o het ter beschikking stellen en exploiteren van capaciteit met het oog op data- en 

aanverwante communicatie op elektronische communicatienetwerken en installaties, 

en de opslag en de beveiliging van deze data ten behoeve van de deelnemers die 

daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben genomen, en binnen het toegestane 

wettelijke en contractuele kader 

o inzake de infrastructuur op de openbare verlichtingsinstallaties of op andere dragers, 
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in opdracht van de deelnemende gemeenten die daartoe een uitdrukkelijke beslissing 

hebben genomen. 

Kitty Busschodts en Bert Claessens werden door de gemeenteraad op 19 mei 2020 aangeduid als 

respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering en dit voor de rest van de legislatuur. 

Op 15 juni 2022 om 18 uur organiseert Fluvius een algemene vergadering. Op 4 april 2022 ontving de 

gemeente hiervoor een uitnodiging.  

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda voor deze algemene vergadering goed te 

keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432  

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 413 tot en met 460 

• statuten Fluvius Antwerpen 

• gemeenteraadsbesluit van 19 mei 2020 houdende aanduiding van de gemeentelijke 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de 

(buitengewone) algemene vergaderingen vanaf heden tot einde legislatuur 2019-2024 

BESLUIT met 20 stemmen voor (meerderheid) en 6 onthoudingen (Vlaams Belang, Heerlijk Zoersel 

en onafhankelijk raadslid C. Van Paesschen): 

artikel 1 

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Fluvius van 15 juni 2022 die 

de volgende agendapunten bevat: 

• kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de 

commissaris over het boekjaar 2021  

• goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2021 

(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

• vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 en volgend van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen  

• kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 

2021   

• desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten   

• statutaire benoemingen 

• statutaire mededelingen 

artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en 

van de commissaris over het boekjaar 2021. 

artikel 3 

De gemeenteraad gaat akkoord met de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. 

artikel 4 

De gemeenteraad gaat akkoord met de uitkeringen vastgesteld overeenkomstig artikel 6:144 en 

volgend van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

artikel 5 



gemeenteraad van 17 mei 2022 

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuursomités en de 

commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2021. 

artikel 6 

De gemeenteraad gaat akkoord met de statutaire benoemingen. 

artikel 7 

Kitty Busschodts of Bert Claessens als vervanger worden gemandateerd om op de algemene 

vergadering van 15 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) 

te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

punt A.13:  intergemeentelijke vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - 

goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De gemeente is lid van de dienstverlenende vereniging TMVS. De vereniging werd bij notariële akte 

opgericht op 22 december 2017. 

De dienstverlenende vereniging heeft tot doel de studie, de organsatie en de promotie van 

ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management, 

HRM, infrastructuurmanagement, ICT, service management en aanverwante en de uitvoering ervan 

ten behoeve van de deelnemers. 

Koen Paredaens en Danny Van de Velde werden door de gemeenteraad op 19 november 2019 

aangeduid als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 

algemene vergadering en dit voor de rest van de legislatuur. 

Op 21 juni 2022 om 14.30 uur organiseert TMVS een jaarvergadering. Op 5 april 2022 ontving de 

gemeente hiervoor een uitnodiging. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda voor deze jaarvergadering goed te keuren en 

het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432  

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 413 tot en met 460 

• statuten TMVS 

• gemeenteraadsbesluit van 19 november 2019 houdende aanduiding van de gemeentelijk 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene 

vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging TMVS  

BESLUIT met 20 stemmen voor (meerderheid) en 6 onthoudingen (Vlaams Belang, Heerlijk Zoersel 

en onafhankelijk raadslid C. Van Paesschen): 

artikel 1 

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de jaarvergadering van TMVS van 21 juni 2022 die de 

volgende agendapunten bevat: 

• toetreding van deelnemers 

• actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 

• verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021 

• verslag van de commissaris 

• goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021 
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• goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021 

• kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

• actualisering presentievergoeding 

• statutaire benoemingen 

• aanstelling commissaris 

• varia 

artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van de toetreding van nieuwe deelnemers. 

artikel 3 

De gemeenteraad neemt kennis van de actualisering van bijlagen 1 en 2 goed ingevolge de nieuwe 

toetredingen. 

artikel 4 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021. 

artikel 5 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de commissaris. 

artikel 6 

De gemeenteraad gaat akkoord met de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 

2021 evenals met de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021. 

artikel 7 

De gemeenteraad geeft kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

artikel 8 

De gemeenteraad gaat akkoord met de actualisering van de presentievergoedingen. 

artikel 9 

De gemeenteraad gaat akkoord met de statutaire benoemingen. 

artikel 10 

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de procedure tot aanstelling van de commissaris werd 

opgestart. 

artikel 11 

Koen Paredaens of Danny Van de Velde als vervanger worden gemandateerd om op de algemene 

vergadering van 21 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) 

te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

punt A.14:  intergemeentelijke vereniging Pontes - bijzondere algemene vergadering van 23 juni 

2022 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Gemeente Zoersel is lid van de opdrachthoudende vereniging Pontes. De vereniging werd bij notariële 

akte opgericht op 14 februari 1978. 

De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het oprichten, het besturen en de exploitatie van één of 

meer crematoria en één of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen. 

Rita Laureyssens werd door de gemeenteraad op 23 november 2021 aangeduid als vertegenwoordiger 

voor de algemene vergadering en dit voor de rest van de legislatuur. 
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Op 23 juni 2022 om 19 uur organiseert Pontes een bijzondere algemene vergadering met als enige 

punt op de agenda een statutenwijziging. 

De belangrijkste wijzigingen van de statuten kunnen als volgt worden samengevat: 

• in meerdere artikelen moet de verwijzing naar het wetboek van vennootschappen worden 

vervangen door een verwijzing naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen (artikel 3) 

• artikel 4 over het doel van de vereniging moet worden aangepast aan de finaliteit van een 

coöperatieve vennootschap 

• in de statuten moet voortaan de uitsluiting van een deelnemer formeel in de statuten worden 

opgenomen (artikel 9) 

• het begrip ‘kapitaal’ bestaat niet meer in de nieuwe wetgeving (artikel 10) 

• de regels voor de bijeenroeping van de algemene vergadering moeten worden aangepast 

(artikel 16) 

• de regeling van de belangenconflicten moet in overeenstemming worden gebracht met de 

nieuwe wetgeving (artikel 26) 

• de wettelijke reserve waarvan sprake in artikel 42 is niet meer voorzien in de nieuwe 

wetgeving 

Op 23 maart 2022 de gemeente hiervoor al een uitnodiging. De overige documenten zullen in de loop 

van de maand mei 2022 ontvangen worden. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda voor deze bijzondere algemene vergadering 

goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432  

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 413 tot en met 460 

• statuten Pontes 

• gemeenteraadsbesluit van 23 november 2021 houdende wijziging van de gemeentelijk 

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging Pontes 

en dit voor de rest van de legislatuur 

BESLUIT met 22 stemmen voor (meerderheid en Vlaams Belang) en 4 onthoudingen (Heerlijk 

Zoersel en onafhankelijk raadslid C. Van Paesschen): 

artikel 1 

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de bijzondere algemene vergadering van Pontes van 23 

juni 2022 die het volgende agendapunt bevat: 

• Bestuur: statuten (wijziging 2022) – goedkeuring 

artikel 2 

De gemeenteraad keurt de voorgelegde statutenwijziging goed. 

artikel 3 

Rita Laureyssens wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2022 

(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 

conform dit besluit. 

punt A.15:  intergemeentelijke vereniging CIPAL - algemene vergadering van 23 juni 2022 - 

goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
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FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De gemeente is lid van de dienstverlenende vereniging CIPAL. De vereniging werd bij notariële akte 

opgericht op 13 februari 1979. 

De dienstverlenende vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de 

informatie- en communicatietechnologie en de toepassing ervan ten behoeve van haar deelnemers. 

Paul Van Wesenbeeck werd door de gemeenteraad op 23 november 2021 aangeduid als 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en Bert Claessens werd door de gemeenteraad op 27 

augustus 2019 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en 

dit voor de rest van de legislatuur. 

Op 23 juni 2022 om 16 uur organiseert CIPAL een algemene vergadering. 

Op 5 mei 2022 ontving de gemeente hiervoor een uitnodiging. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda voor deze algemene vergadering goed te 

keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432 

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 413 tot en met 460 

• statuten CIPAL 

• gemeenteraadsbesluit van 23 november 2021 houdende wijziging van de gemeentelijk 

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging 

CIPAL 

• gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2019 houdende wijziging van de plaatsvervangend 

gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke 

vereniging CIPAL 

BESLUIT met 21 stemmen voor (meerderheid en raadslid J. van Dongen [Vlaams Belang]) en 5 

onthoudingen (Heerlijk Zoersel, raadslid W.Bollansée (Vlaams Belang) en onafhankeljk raadslid C. 

Van Paesschen): 

artikel 1 

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van CIPAL van 23 juni 2022 die 

de volgende agendapunten bevat: 

• toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)  

• jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021  

• goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten 

op 31 december 2021  

• jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021  

• goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, 

afgesloten op 31 december 2021  

• kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021  

• benoeming commissaris en vaststelling vergoeding  

• vervanging bestuurder  

• goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
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artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 

commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021. 

artikel 3 

De gemeenteraad keurt de enkelvoudige jaarrekening goed over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 

december 2021. 

artikel 4 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 

commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021. 

artikel 5 

De gemeenteraad keurt de geconsolideerde jaarrekening goed over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 

december 2021. 

artikel 6 

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de commissaris. 

artikel 7 

De gemeenteraad keurt de benoeming van de commissaris goed die, op basis van de in het bestek 

bepaalde gunningscriteria, de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend. 

artikel 8 

De gemeenteraad keurt de voorgestelde vervanging van een bestuurder goed. 

artikel 9 

Paul Van Wesenbeeck of Bert Claessens als vervanger worden gemandateerd om op de algemene 

vergadering van 23 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) 

te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

punt A.16:  intergemeentelijke vereniging Pidpa - algemene vergadering van 24 juni 2022 - 

goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De gemeente is lid van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. De vereniging werd bij notariële akte 

opgericht op 14 juli 1913. 

De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel te zorgen voor de integraliteit van de watervoorziening 

en –behandeling, waarin onder meer begrepen zijn: ontginning, productie, zuivering, opslag, transport, 

verhandeling en/of distributie van water, evenals de ontwikkeling en de bevordering van deze en 

hiermee verbonden activiteiten. 

Bert Claessens werd door de gemeenteraad op 23 november 2021 aangeduid als vertegenwoordiger 

voor de algemene vergadering en dit voor de rest van de legislatuur. 

Op 24 juni 2022 om 11.30 uur organiseert Pidpa een algemene vergadering. 

Op 22 april 2022 ontving de gemeente hiervoor een uitnodiging. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda voor deze algemene vergadering goed te 

keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 
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• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432 

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 413 tot en met 460 

• statuten Pidpa 

• gemeenteraadsbesluit van 23 november 2021 houdende wijziging van de gemeentelijke 

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging Pidpa. 

BESLUIT 

- Amendement Vlaams Belang bij dit punt om niet akkoord te gaan met artikel 7 van onderhavig 

besluit: 6 stemmen voor (Heerlijk Zoersel, Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid C. Van 

Paesschen), 20 stemmen tegen (meerderheid) 

- met 20 stemmen voor (meerderheid) en 6 onthoudingen (Heerlijk Zoersel, Vlaams Belang en 

onafhankelijk raadslid C. Van Paesschen) 

artikel 1 

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Pidpa van 24 juni 2022 die 

de volgende agendapunten bevat: 

• nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden 

• verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021 

• verslag van de commissaris over het jaar 2021  

• goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2021  

• decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris  

• toetredingen/uitbreidingen van opdracht  

• benoemingen 

• presentiegeld voorzitter – voorstel aanpassing cfr. artikel 448 DLB  

• verlenging mandaat commissaris  

• varia  
o Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken – 

mondelinge toelichting ter vergadering 
o Vragen van vennoten   

• Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering. 

artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021. 

artikel 3 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de commissaris over het jaar 2021. 

artikel 4 

De gemeenteraad gaat akkoord met de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2021. 

artikel 5 

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

artikel 6 

De gemeenteraad gaat akkoord met de statutaire benoemingen. 

artikel 7 

De gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de voorzitter van 

de raad van bestuur. 

artikel 8 
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De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het mandaat van de commissaris. 

artikel 9 

Bert Claessens wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van 24 juni 2022 (of iedere 

andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit 

besluit. 

punt A.17:  intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening - algemene vergadering van 24 

juni 2022 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De gemeente is lid van de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening. De vereniging werd bij 

notariële akte opgericht op 8 november 2003. 

De dienstverlenende vereniging heeft tot doel: 

• het bevorderen van de duurzame ontwikkeling voor samenhangende beleidsdomeinen van de 

aangesloten deelnemers waarbij zowel ecologische, sociale als economische aspecten aan bod 

komen. Daartoe behoren, steeds in akkoord met de betrokken deelnemers, activiteiten met het 

oog op:  

o een doelmatig grondbeleid, door het verwerven, bouwrijp maken, en het ter beschikking 

stellen van onroerende goederen  

o een huisvestingspolitiek door het verwerven, gezond maken, ontwerpen en bouwen van 

woningen en woonwijken in functie van de behoeften  

o de realisatie, exploitatie en uitbreiding van terreinen en zones voor nijverheids-, handels- 

en ambachtsbedrijven en land- en tuinbouwbedrijven door het verwerven, bouwrijp maken, 

uitrusten en ter beschikking stellen van onroerende goederen  

de bevordering van de duurzame ontwikkeling aan de hand van projecten in het kader van 

het voeren van een ecologisch beleid. statuten IGEAN dienstverlening: gecoördineerde 

versie 2018  

o de ruimtelijke ordening, waaronder verkeer en mobiliteit, door studie van alle daarbij 

betrokken problemen, in het bijzonder door het opmaken van gemeentelijke-, gewest- en 

sectorplannen van ruimtelijke ordening, in samenwerking met de bestaande wettelijke 

organismen voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, en door de uitvoering ervan. Aan de 

gemeenten, leden van de vereniging, geeft zij advies en verleent zij hulp over al de 

technische problemen, die verband houden met de ruimtelijke ordening, de aanleg en 

uitrusting van het gemeentelijke grondgebied.  

o de bevordering van de gezondheid, hygiëne en het sociaal welzijn  

o het verstrekken van diensten ter ondersteuning en begeleiding van de gemeentelijke 

dienstverlening 

Bert Claessens werd door de gemeenteraad op 27 augustus 2019 aangeduid als vertegenwoordiger 

voor de algemene vergadering en Kitty Busschodts werd door de gemeenteraad op 23 november 2021 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en dit voor de rest 

van de legislatuur. 

Op 24 juni 2022 om 18.30 uur organiseert Igean dienstverlening een algemene vergadering. 

Op 5 mei 2022 ontving de gemeente hiervoor een uitnodiging. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda voor deze algemene vergadering goed te 

keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 
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• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432 

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 413 tot en met 460 

• statuten Igean dienstverlening 

• gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2019 houdende wijziging van de gemeentelijk 

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging Igean 

dienstverlening 

• gemeenteraadsbesluit van 23 november 2021 houdende wijziging van de plaatsvervangend 

gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke 

vereniging Igean dienstverlening 

BESLUIT met 22 stemmen voor (meerderheid en Vlaams Belang) en 4 onthoudingen (Heerlijk 

Zoersel en onafhankelijk raadslid C. Van Paesschen): 

artikel 1 

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Igean dienstverlening van 

24 juni 2022 die de volgende agendapunten bevat: 

• goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021 

• goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2021 

• goedkeuren van de jaarrekening 2021 

• kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2021. 

artikel 2 

De gemeenteraad keurt het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021 goed. 

artikel 3 

De gemeenteraad keurt het verslag van de commissaris over het jaar 2021 goed. 

artikel 4 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed, afgesloten op 31 december 2021. 

artikel 5 

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

artikel 6 

Bert Claessens of Kitty Busschodts als vervanger worden gemandateerd om op de algemene 

vergadering van 24 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) 

te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

punt A.18:  intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid- algemene vergadering van 

24 juni 2022 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De gemeente is lid van de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid. De vereniging 

werd bij notariële akte opgericht op 8 november 2003. 

De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het initiëren, coördineren en realiseren van een 

vooruitstrevend, duurzaam en integraal beleid van de aangesloten deelnemers inzake milieu en 

veiligheid. 

Marc De Cordt werd door de gemeenteraad op 19 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor 

de algemene vergadering en Emery Frijters werd door de gemeenteraad op 19 november 2019 
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aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en dit voor de rest 

van de legislatuur. 

Op 24 juni 2022 om 18.30 uur organiseert Igean milieu en veiligheid een algemene vergadering. Op 5 

mei 2022 ontving de gemeente hiervoor een uitnodiging. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda voor deze algemene vergadering goed te 

keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432 

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 413 tot en met 460 

• statuten Igean milieu en veiligheid 

• gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2019 houdende wijziging van de gemeentelijk 

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging Igean 

milieu en veiligheid 

• gemeenteraadsbesluit van 19 november 2019 houdende wijziging van de plaatsvervangend 

gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke 

vereniging Igean milieu en veiligheid 

BESLUIT met 22 stemmen voor (meerderheid en Vlaams Belang) en 4 onthoudingen (Heerlijk 

Zoersel en onafhankelijk raadslid C. Van Paesschen): 

artikel 1 

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid 

van 24 juni 2022 die de volgende agendapunten bevat: 

• goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021 

• goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2021 

• goedkeuren van de jaarrekening 2021 

• kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2021. 

• benoemen van een bestuurder en leden adviescomités 

artikel 2 

De gemeenteraad keurt het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021 goed. 

artikel 3 

De gemeenteraad keurt het verslag van de commissaris over het jaar 2021 goed. 

artikel 4 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed, afgesloten op 31 december 2021. 

artikel 5 

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

artikel 6 

De gemeenteraad gaat akkoord met de statutaire benoemingen en met de benoeming van de 

voorgestelde bestuurder. 

artikel 7 
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Marc De Cordt of Emery Frijters als vervanger worden gemandateerd om op de algemene vergadering 

van 24 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen 

en te beslissen conform dit besluit. 

punt A.19:  intergemeentelijke vereniging IKA - jaarvergadering van 29 juni 2022 - goedkeuring 

van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

Gemeente Zoersel is lid van de dienstverlenende vereniging IKA. De vereniging werd bij notariële 

akte opgericht op 30 juni 1982. 

De dienstverlenende vereniging heeft tot doel: 

• voor rekening en op verzoek van de deelnemers strategische participaties te financieren, te 

verwerven en te beheren 

• voor rekening en op verzoek van de deelnemers de financiering te verzorgen van investeringen 

die voorzien zijn in het budget van de leden van de deelnemers en die niet begrepen zijn in de 

investeringen zoals vermeld onder het eerste bolletje  

• overleg tot stand te brengen tussen de vertegenwoordigers van de deelnemers omtrent de 

distributie van elektriciteit, gas, en informatie- en communicatiesignalen. 

Koen Paredaens werd door de gemeenteraad op 18 februari 2020 aangeduid als vertegenwoordiger 

voor de algemene vergadering en Bert Claessens op 27 augustus 2019 als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger en dit voor de rest van de legislatuur. 

Op 29 juni 2022 om 19.30 uur organiseert IKA een jaarvergadering. Op 31 maart 2022 ontving de 

gemeente hiervoor een uitnodiging. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda voor deze jaarvergadering goed te keuren en 

het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 413 tot en met 460  

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432 

• statuten IKA 

• gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2019 houdende wijziging van de plaatsvervangend 

gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke 

vereniging IKA 

• gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2020 houdende wijziging van de gemeentelijk 

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging IKA 

BESLUIT met 20 stemmen voor (meerderheid) en 6 onthoudingen (Heerlijk Zoersel, Vlaams Belang 

en onafhankelijk raadslid C. Van Paesschen): 

artikel 1 

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van IKA van 29 juni 2022, die 

de volgende agendapunten bevat: 

• kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2021 

• goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels 

• vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 en volgend van het Wetboek van 
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Vennootschappen en Verenigingen 

• kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met 

betrekking tot het boekjaar 2021 

• statutaire benoemingen en mededelingen. 

artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur van IKA en van de 

commissaris over het boekjaar 2021. 

artikel 3 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 goed. 

artikel 4 

De gemeenteraad stelt de uitkeringen vast overeenkomstig artikel 6:144 en volgend van het Wetboek 

van Vennootschappen en Verenigingen. 

artikel 5 

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot 

het boekjaar 2021. 

artikel 6 

De gemeenteraad gaat akkoord met de statutaire benoemingen. 

artikel 7 

Koen Paredaens of Bert Claessens als vervanger worden gemandateerd om op de algemene 

vergadering van 29 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) 

te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

punt A.20:  beslissing om beroep te doen op DOKO vzw als aankoopcentrale voor afname van de 

raamovereenkomst “Aankoop van personal computer A-merken” in het kader van de 

digisprong. 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

In het kader van de Digisprong voor onze gemeentelijke basisscholen wenst gemeente Zoersel gebruik 

te maken van de aankoopcentrale DOKO vzw (Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs) 

voor de aankoop van onder meer 251 chromebooks. 

De redenen voor het gebruik van de aankoopcentrale zijn de volgende:  

• de in de aankoopcentrale voorziene raamcontracten voldoen aan de behoefte van het bestuur  

• DOKO vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van 

noodzakelijke benodigdheden en ondersteuning in de scholen  

• het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld 

betekent 

• de gemeente is niet verplicht tot enige afname van de raamcontracten (geen 

afnameverplichting). 

De raamovereenkomst “Aankoop van personal computer A-merken” (bestek DOKO-2019-SDW01) is 

een raamovereenkomst waarbij DOKO vzw optreedt als opdrachtencentrale en waarin deze voordelen 

duidelijk aanwezig zijn. De raamovereenkomst omvat laptops, werkstations, beeldschermen en ook 

nog een meer uitgebreide catalogus. Naast de bedongen prijzen krijgen schoolbesturen ook nog een 

extra volumekorting op het jaarlijks omzetcijfer. De prijs en de andere voorwaarden zoals vb. 4 jaar 

garantie “onsite next business day” op laptops, gratis opleidingen, ... zijn zeer voordelig. De 

aangeboden producten zijn zeer geschikt voor het gebruik in de scholen. 
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Om op deze raamovereenkomst van DOKO te kunnen intekenen, volstaat het om de algemene 

voorwaarden te aanvaarden en de specifieke toetredingsclausules (mandaat per raamovereenkomst) te 

ondertekenen. 

Bij de raming van een raamovereenkomst, en de bepaling van het bestuursorgaan dat bevoegd is voor 

de beslissing over de al dan niet afname ervan, moet worden uitgegaan van de geraamde maximale 

waarde (excl. BTW) van alle voorgenomen opdrachten die men gedurende de volledige looptijd wenst 

af te nemen van de raamovereenkomst.  

Om deze reden wordt thans aan de gemeenteraad gevraagd in te kunnen stemmen met de afname van 

de raamovereenkomst “Aankoop van personal computer A-merken” (bestek DOKO-2019-SDW01)”. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, §1, 10°  

• wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder de artikelen 2, 6°-7, 43 en 

47  

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur  

• gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2021 tot definiëring van het begrip dagelijks bestuur, 

uitzonderingen op het verplichte visum door de financieel beheerder, bevoegdheid van het 

schepencollege tot het wijzigen van opdrachten 

• wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten  

• het bestek met nr. DOKO-2019-SDW01 van vzw DOKO  

• de aankondiging van de opdracht via openbare procedure op 14 maart 2019 door vzw DOKO 

• de beslissing van de raad van bestuur van vzw DOKO van 6 mei 2019 waarbij de opdracht 

“Raamovereenkomst voor de aankoop van Personal computers A-merken” gegund wordt aan 

Signpost België bvba. 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft onder meer betrekking op volgende actie(s): 

- actie 1517: uitgaven Digisprong – Kiekeboes 

- actie 1516: uitgaven Digisprong – Pierenbos  

- actie 1515: uitgaven Digisprong – Beuk & Noot 

financiële informatie 

De beslissing heeft (nog) geen financiële gevolgen. Het gevraagde mandaat vermeldt geen verplichting 

om via de raamovereenkomst aan te kopen. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

De gemeente doet een beroep op de opdrachtencentrale van DOKO vzw voor de aankoop van nieuwe 

personal computers A-merken via de raamovereenkomst “Aankoop van personal computer A-merken” 

(bestek DOKO-2019-SDW01)”, gegund aan de firma Signpost België bvba, Wolfsakker 5A, 9160 

Lokeren, goed. Dit vanaf het moment van goedkeuring tot en met 1 juni 2023. Het bijgevoegde 

mandaat wordt goedgekeurd.  

punt A.21:  afsluiten van verzekeringscontracten: personenverzekeringen, verzekering materiële 

schade, verzekering aansprakelijkheid, verzekering auto en verzekering gezondheidszorg - 

goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen 

FEITEN EN CONTEXT 
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■ toelichting 

De huidige verzekeringspolissen voor gemeente, ocmw en AGB Zoersel lopen af op 31 december 

2022. Voor de begeleiding bij deze overheidsopdracht, deed de gemeente beroep op AON. Zij hebben 

onze huidige polissen en schadestatistieken bekeken. Op basis daarvan werd het ontwerp van 

lastenboek opgesteld. Voor de nieuwe aanbesteding van deze contracten, is het opportuun om met de 

drie entiteiten samen de markt op te gaan. Op deze manier hebben we een sterke 

onderhandelingspositie en bevatten de polissen van de verschillende entiteiten gelijke waarborgen.  

Op basis van onze huidige waarborgen werd een bestek opgesteld. De opdracht wordt onderverdeeld 

in 5 percelen, met onderstaande ramingen voor de volledige looptijd (4 jaar) voor de drie aanbesteders: 

• Perceel 1 – personenverzekeringen - € 200.000 incl btw 

• Perceel 2 – verzekering materiële schade - € 150.000 incl btw 

• Perceel 3 – verzekering aansprakelijkheid - € 140.000 incl btw 

• Perceel 4 – verzekeringen auto - € 75.000 incl btw 

• Perceel 5 – verzekering gezondheid - € 170.000 incl btw 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

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

juridische basis 

• 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  

• de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, §1, 1° c) 

(voorafgaande onderhandelingen zijn noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden), en 

meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde 

aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor 

aanbesteders)  

• koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op het niet-prioritaire beleid. 

financiële informatie 

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op 735.000,00 euro inclusief btw voor vier jaar en 

behoren  in de meerjarenplannen van gemeente, ocmw en AGB Zoersel tot de ramingen voor de 

verzekeringspolissen in het niet-prioritaire beleid.    

visum 

Een visum zal gevraagd worden op het moment van gunning. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

artikel 1 

De selectievereisten en het bestek, beide in bijlage, voor de opdracht “Afsluiten van volgende 

verzekeringscontracten: personenverzekeringen, verzekering materiële schade, verzekering 

aansprakelijkheid, verzekering auto en verzekering gezondheid”, opgesteld door de dienst financiën 

worden goedgekeurd.  

artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
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artikel 3 

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 

overheidsopdrachten, zal gemeente Zoersel optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen 

en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, 

meer bepaald: ocmw Zoersel en AGB Zoersel. 

artikel 4 

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

punt A.22:  gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties in het kader van 

overtredingen met betrekking tot zwerfvuil - aanstelling 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

In de strijd tegen zwerfvuil is de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM afgelopen najaar gestart 

met een project rond het inzetten van 30 handhavers zwerfvuil om lokale besturen te ondersteunen in 

de handhaving op zwerfvuil. Het project loopt tot midden 2024 en is gratis. De handhavers zwerfvuil 

zullen optreden als GAS-vaststeller in samenwerking met de gemeente en de lokale politie en op basis 

van de bepalingen opgenomen in het GAS-reglement goedgekeurd door de gemeenteraad.  

Door de gemeenteraad van februari 2022 werden er al een aantal gewestelijke vaststellers aangesteld. 

Ook een volgende lichting vaststellers heeft de opleiding nu met succes afgerond. OVAM leverde 

hiervoor een brevet af. Zij dienen nog aangesteld te worden door de gemeenteraad. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

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

• wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het bijzonder 

artikel 21 §1, 2° 

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 

(VLAREMA)  

• Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het 

decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

(Milieuhandhavingsbesluit)  

• koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 

selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 

bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van 

een gemeentelijke administratieve sanctie 

• gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2022 tot vaststelling van het gemeentelijk reglement 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 

BESLUIT met 24 stemmen voor (meerderheid, Heerlijk Zoersel en onafhankelijk raadslid C. Van 

Paesschen) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang); 

artikel 1 

Bram Jordens, Stefan Bonhomme, Mark Deneyer, Kilian Van Herbruggen en Jan Lefevre worden 

aangesteld als gewestelijk vaststeller voor de gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente 

Zoersel voor de vaststelling van overtredingen van hoofdstuk 4, afdeling 1 zuiverheid van de openbare 

weg, afdeling 3 inzameling van Afval en afdeling 6 dieren. 
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punt A.23:  sportregio Midden-Provincie ILV - goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2021 

en kennisname begroting en jaarplanning 2022 

FEITEN EN CONTEXT 

■ toelichting 

De gemeente Zoersel maakt samen met twaalf andere gemeenten deel uit van Sportregio Midden-

Provincie Interlokale Vereniging om grote projecten uit te werken, vormingen te organiseren en 

overleg te plegen. 

Jaarlijks worden het jaarverslag en de jaarrekening van het vorige jaar ter goedkeuring voorgelegd aan 

de gemeenteraad conform de statuten van Sportregio Midden-Provincie ILV. 

De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten ze goedkeurt. Indien de gemeenteraad niet reageert binnen de 60 dagen na 

voorlegging is de jaarrekening goedgekeurd. 

De begroting en jaarplanning van het huidige jaar worden ter kennisname voorgelegd. 

De schepen van sport zit als afgevaardigde van de gemeente Zoersel in het beheerscomité van de 

interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie. 

Het beheerscomité stelde op 16 februari 2022 de jaarrekening 2021 vast, inclusief het jaarverslag, en 

keurde de begroting en de jaarplanning voor 2022 goed. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 395, §2 

• statuten van Sportregio Midden-Provincie ILV, artikel 6, §7 

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 392 tot en met 395 

• statuten van Sportregio Midden-Provincie ILV 

BESLUIT met 20 stemmen voor (meerderheid) en 6 onthoudingen (Heerlijk Zoersel, Vlaams Belang 

en onafhankelijk raadslid C. Van Paesschen): 

artikel 1 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening en het jaarverslag van de interlokale vereniging Sportregio 

Midden-Provincie over 2021 goed. 

artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van de begroting en de jaarplanning van de interlokale vereniging 

Sportregio Midden-Provincie voor 2022. 

punt BP1:  Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking van broeikasgasrapport 2020 

en de het niet realiseren van de engagementsverklaring uit 2011 waarbij het gemeentebestuur 

zich voornam om in 2020 een klimaatneutrale organisatie te hebben. 

Dit punt wordt besproken. 

Mededelingen:  

1. klachtenrapport 2021 over eerstelijnsklachten en Lokaal Bemiddelingsboek van de Vlaamse 

 Ombudsdienst 

2. Opvolgrapport broeikasgasuitstoot 2020 

 



gemeenteraad van 17 mei 2022 

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 23.34 uur. 

 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 


