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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
  

 

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 20 oktober 2020. 

 

AANWEZIG : 
Voorzitter: Marcel De Vos 

burgemeester: Liesbeth Verstreken 

schepenen: Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Michaël Heyvaert, Koen Paredaens, Olivier Rul, 

Cindy Van Paesschen 

gemeenteraadsleden:  Katrien Schryvers, Luc Kennis, Jos van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos 

Vekemans, Rita Laureyssens, Jan De Prins, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter 

Bollansée, Jan Van Melkebeek, Tom Sleeuwaert, Karin Verbiest, Charlotte Vercruyssen, Elke Sels, 

Bert Claessens, Emery Frijters, Griet Decock, Lander Van Steen  

algemeen directeur: Kristof Janssens  

Punt BP5:  Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 19 oktober 2020 tot organisatie 

van de zittingen van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn van Zoersel van 20 oktober 2020 conform de federale 

maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

MOTIVERING: 

Feiten en context: 

Op 19 oktober 2020 vaardigde burgemeester Liesbeth Verstreken het besluit uit de zitting van de 

gemeenteraad en van de ocmw-raad van Zoersel van 20 oktober 2020 virtueel te organiseren met het 

oog op de openbare volksgezondheid en hygiëne.  

Juridische grond: 

-artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet 

-artikel 63 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Argumentatie: 

Het besluit van de burgemeester van 19 oktober 2020 dient, conform artikel 134, §1 van de Nieuwe 

Gemeentewet, bekrachtigd te worden door de gemeenteraad. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

Het besluit van de burgemeester van 19 oktober 2020 tot organisatie van de zittingen van de 

gemeente- en ocmw-raad van Zoersel van 20 oktober conform de federale maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus, wordt bekrachtigd.  

Punt BP1:  Kennisname van de tijdelijke verhindering van gemeenteraadslid Alex Verbergt omwille 

van medische redenen. 

De gemeenteraad; 

Gelet op de mail van 15 oktober 2020 waarin raadslid Alex Verbergt vraagt om hem tijdelijk te 

vervangen als raadslid en dit om medische redenen; 

Gelet op het doktersattest van 15 oktober 2020 waaruit blijkt dat hij niet in staat is de gemeenteraad bij 

te wonen; 

Gelet op artikel 12, 1° van het decreet lokaal bestuur; 

NEEMT KENNIS van de tijdelijke verhindering van Alex Verbergt als gemeenteraadslid. 

Punt BP2:  Onderzoek van de geloofsbrieven van Lander Van Steen en eedaflegging en tijdelijke 

aanstelling van Lander Van Steen tot gemeenteraadslid, ter vervanging van Alex Verbergt, tijdelijk 

verhinderd. 

Onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven 

De gemeenteraad; 

Gelet op de mail van raadslid Alex Verbergt van 15 oktober 2020, waarvan de gemeenteraad heden 

kennis nam, en waarin hij verzoekt tijdelijk vervangen te worden in de gemeenteraad, en dit omwille 

van medische redenen; 

Gelet op het doktersattest van 15 oktober 2020; 

Gelet op artikel 16 van het decreet over het lokaal bestuur; 
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Overwegende dat de eerstvolgende opvolger van de lijst nummer 3 (CD&V) waarop Alex Verbergt 

werd verkozen, uitgenodigd werd voor de vergadering van de gemeenteraad;  

Overwegende dat de eerstvolgende opvolger van de lijst nummer 3 (CD&V), Lander Van Steen 

in aanmerking komt om het mandaat op te nemen; 

Overwegende dat de gemeenteraad in toepassing van de artikelen 6, § 3 en 14 van het decreet over het 

lokaal bestuur de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden en de opvolgers dient goed te 

keuren; 

Overwegende dat enkel de verkozen raadsleden en de opvolgers van wie de geloofsbrieven werden 

goedgekeurd de decretale eed kunnen afleggen; 

Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven erin bestaat dat de gemeenteraad nagaat of een 

verkozen kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in één van de gevallen 

van onverenigbaarheid bevindt; 

Overwegende dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken omvatten die een opvolger moet 

voorleggen en waaruit blijkt dat hij/zij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn/haar 

verkiezing geen bezwaren zijn; 

Overwegende dat hiertoe door opvolger Lander Van Steen navolgende documenten werden ingediend: 

- een recent uittreksel uit het bevolkingsrijksregister 

- een recent bewijs van goed zedelijk gedrag 

- een verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid 

zoals voorzien in artikel 10 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Overwegende dat er geen bezwaren voor het onderzoek van de geloofsbrieven van Lander Van Steen 

werden ingediend bij de gemeenteraad;  

Gaat over tot onderzoek van de geloofsbrieven en stelt vast dat Lander Van Steen voldoet aan alle 

gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid; 

BESLUIT: 

De geloofsbrieven van navolgend persoon worden goedgekeurd: 

lijstnummer letterwoord verkozen als opvolger 

3 CD&V  Lander Van Steen 

Eedaflegging en aanstelling  

De gemeenteraad; 

Overwegende dat enkel de verkozen raadsleden en opvolgers van wie de geloofsbrieven werden 

goedgekeurd de decretale eed kunnen afleggen; 

Gelet op de beslissing van heden met betrekking tot de goedkeuring van de geloofsbrieven van 

gemeenteraadslid-opvolger Lander Van Steen; 

Overwegende dat Lander Van Steen door de voorzitter verzocht wordt, in openbare zitting, en in 

handen van de voorzitter van de gemeenteraad, de voorgeschreven eed af te leggen, waaraan hij 

voldoet als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”, waarna hij 

vervolgens wordt aangesteld verklaard door de voorzitter; 

BESLUIT: 

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van Lander Van Steen als gemeenteraadslid en de 

ondertekening van de bijhorende akte van eedaflegging door de comparant en de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

Punt A.1:  Kennisname van de rapportering door de intergemeentelijke vereniging Pidpa conform 

artikel 441 van het decreet Lokaal Bestuur. 

De gemeenteraad; 

Gelet op artikel 441 van het decreet lokaal Bestuur; 

NEEMT KENNIS van de toelichting bij het beleid van PIDPA. 

Punt A.2:  Op voorstel van de Vlaams Belang-fractie: Goedkeuring van de naamsverandering van 

de Cyriel Verschaevelaan tot Trapeziumstraat. 

De voorzitter legt dit punt vervolgens voor ter stemming en met 5 stemmen voor (Vlaams Belang en  

h-EERLIJK Zoersel) en 22 stemmen tegen (meerderheid en CD&V) wordt dit punt verworpen. 

Punt A.3:  Op voorstel van de Vlaams Belang-fractie: Goedkeuring van het gebruik van de ‘Mijn 

Mooie Straat’-tool in Zoersel 

De gemeenteraad; 
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Overwegende de zwerfvuil-problematiek op verschillende plaatsen in Zoersel; 

Overwegende het steeds toenemende belang van digitale manieren van communicatie en dit om de 

gemeentelijke werking te professionaliseren; 

Overwegende het betrekken van de Zoerselaar om zijn gemeente mee proper te houden; 

Overwegende de reeds bestaande toepassing ‘Mijn Mooie Straat”; 

Overwegende de bestaande samenwerking met Mooimakers; 

Overwegende dat deze invoering geen invloed heeft op het gemeentelijke budget; 

Op voorstel van de Vlaams Belang fractie:  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

De gemeente Zoersel zal bekijken of het invoeren van de ‘Mijn Mooie Straat’-tool 

https://mooimakers.be/mijnmooiestraat overwogen kan worden met integratie in het huidig systeem.  

Punt A.4:  Op voorstel van de Vlaams Belang-fractie: Invoering van een tijdelijke ‘woonprojecten-

stop’. 

De voorzitter legt hierop het punt ter stemming voor en met 2 stemmen voor (Vlaams Belang), 22 

stemmen tegen (meerderheid en CD&V) en 3 onthoudingen (h-EERLIJK Zoersel) wordt dit punt niet 

weerhouden. 

Punt A.6:  Op voorstel van de h-EERLIJK Zoersel-fractie: Beslissing tot het organiseren van een 

proefperiode met eenrichtingsverkeer in de Victorielaan en de Karel Uytroevenlaan. 

De h-EERLIJK Zoersel-fractie trekt dit punt in. 

BESLISSING VERNIETIGD DOOR BESLUIT GOUVERNEUR VAN 12 JANUARI 2021: Punt 

BP3:  Op verzoek van de h-EERLIJK ZOERSEL-fractie: Beslissing tot onderzoek van alternatieve 

locaties voor een polyvalente zaal in het kader van PPS Halle in afwachting van de uitspraak van de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen over de nietigverklaring in de beroepsprocedure van OverHal. 

De gemeenteraad; 

Overwegende de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2018 tot goedkeuring van de addenda bij 

de kaderovereenkomst en de architectenovereenkomst voor PPS Halle voor het ontwerp en de bouw van 

de socio-culturele infrastructuur op de site ‘Kerk’; 

Overwegende de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2019 tot goedkeuring van de  

addenda bij de kaderovereenkomst en de architectenovereenkomst voor PPS Halle voor het ontwerp en 

de aanleg van de kerkomgeving; 

Rekening houdend met de door vzw OverHal ingespannen beroepsprocedure bij de bestendige 

deputatie van de provincie Antwerpen; 

Met het advies van de provinciaal omgevingsambtenaar op 20 augustus 2019 om geen vergunning te 

verlenen en de herbevestiging van dit advies op 7 november 2019; 

Met de beslissing van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen op 21 november 2019 om 

niettegenstaande toch een vergunning te verlenen aan de gemeente Zoersel; 

Met de door vzw OverHal ingespannen beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

tegen dit deputatiebesluit waarin naast de nietigverklaring ook de schorsing werd gevraagd; 

Met het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 7 juli 2020 waarin de Raad stelt niet te 

zijn overgegaan tot onderzoek van de hoogdringendheid en de ernst van de middelen omdat vzw 

OverHal in haar vraag tot schorsing haar belang onvoldoende had aangetoond; 

Met het feit dat de inhoudelijke elementen van de beroepsprocedure nog niet werden behandeld en de 

uitspraak over de nietigverklaring nog enkele maanden op zich laat wachten; 

Met het advies van de juristen, die de gemeente bijstaan in dit dossier, aan het college dat ze het risico 

dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning zal vernietiggen inschatten als ‘beperkt’, 

doch niet onbestaande; 

Met het feit dat in geen enkel verslag van het CBS voorafgaand aan de gemeenteraad van 25 augustus 

2020 (waarop werd verklaard dat de gemeente een ‘berekend risico’ neemt door de werken aan te 

vatten) argumenten, afwegingen of beslissingen terug te vinden zijn met betrekking tot dit dossier; 

Met het feit dat deze info niet bekend was bij de raadsleden tijdens de zitting van 25 augustus 2020; 

Met de plannen van KFC Halle die een noodzakelijke uitbreiding dient te maken aan haar 

sportinfrastructuur om meer kleedkamers en doucheruimtes te creëren; 

Met de opportuniteit die hierdoor ontstaat om het kantinegedeelte van de sportinfrastructuur uit te 

breiden boven deze extra kleedkamers en doucheruimtes, waardoor een polyvalent inzetbare zaal 

gecreëerd zou kunnen worden;  

https://mooimakers.be/mijnmooiestraat
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Dat het aangewezen is dat, wanneer de Raad voor Vergunningsbetwistingen het besluit van de 

Deputatie zou vernietigen, op korte termijn een alternatieve locatie kan aangeduid worden voor de 

dorpszaal in Halle; 

Op voorstel van de h-EERLIJK ZOERSEL-fractie 

BESLUIT met 14 stemmen voor (oppositie en schepen Van Paesschen) en 13 stemmen tegen (N-VA, 

Groen en Open VLD): 

Artikel 1: 

In afwachting van de uitspraak over de nietigverklaring in de door vzw OverHal ingespannen 

beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het deputatiebesluit van 21 

november 2019, zullen geen werkzaamheden in en rond de pastorijtuin van Halle uitgevoerd worden, 

behalve de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden.  

Artikel 2: 

In afwachting van de uitspraak van de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt aan de werkgroep 

PPS Halle de opdracht gegeven om het eerder gevoerde onderzoek met betrekking tot mogelijke 

locaties waar nodig te actualiseren en ook andere mogelijkheden zoals de site van KFC Halle te 

onderzoeken. In geval de Raad voor Vergunningsbetwistingen het besluit van de Deputatie zou 

vernietigen kan zo op korte termijn de geprefereerde locatie van dit onderzoek worden uitgewerkt en 

gerealiseerd. 

Punt A.7:  Op voorstel van de CD&V-fractie: Beslissing met betrekking tot een betere openbaar 

vervoersverbinding van deelgemeente Halle met Antwerpen. 

Aanleiding en context  

De inwoners van deelgemeente Halle kunnen momenteel geen gebruik maken van een rechtstreekse 

busverbinding naar Antwerpen. Zij moeten hiervoor overstappen in deelgemeente Sint-Antonius om 

verder gebruik te maken van de busverbinding Turnhout – Antwerpen over de N12.  

De verbinding naar en van Antwerpen heeft hierdoor een duurtijd van minimaal 1u. Bijv. vertrek om 

14u42 Antwerpen Rooseveltplaats – aankomst Halle Kerk 15u47. Voor de overstap aan Joostens in 

deelgemeente Sint-Antonius is er 7 minuten tijd. Indien de overstap gemist wordt, moet men een uur 

wachten.  

Door de verbinding van Sint-Antonius naar Antwerpen te maken via Halle, Zandhoven-Heikant en via 

de oprit Zoersel  verder als sneldienst over de E34-E313 (en omgekeerd) kan niet alleen de duurtijd 

van de verbinding Halle – Antwerpen beperkt worden tot ongeveer 40 minuten , maar moeten de 

busgebruikers van Halle ook niet meer overstappen.   

Bovendien kunnen volgende locaties hiermee ontsloten worden met een snelle busverbinding van en 

naar Antwerpen: 

- AZ Sint-Jozef en Psychiatrisch Centrum Bethaniën 

- dorpskern van Sint-Antonius 

- ZNA Joostens 

- dorpskern van Halle 

- VTI Zandhoven  

- Domein Hooidonk 

Voorgesteld wordt een busverbinding te realiseren met een frequentie van 1 bus per uur in beide 

richtingen. Dit kan gerealiseerd worden door elk uur één bus van de lijn 410 om te vormen naar een 

sneldienst over Halle.  Door de tijdswinst zullen er ook zeer veel inwoners van Sint- Antonius van 

deze verbinding gebruik gaan maken. 

Argumentatie 

Overwegende dat de ontsluiting van de deelgemeente Halle met busvervoer van De Lijn enkel kan via 

een overstap in Sint-Antonius of Zandhoven; 

Dat  de verbinding vanuit Halle gerealiseerd wordt door middel van een bus met een frequentie van 1 

bus per uur en als men de overstap mist er een uur dient gewacht te worden; 

Overwegende dat de busverbinding van en naar Antwerpen van de deelgemeente Sint-Antonius via de 

drukke route Schilde – Wijnegem – Deurne verloopt en daardoor zeer tijdrovend is. 

Overwegende dat het een meerwaarde zou zijn om een deel van de bussen die thans rijden tussen Sint-

Antonius en Antwerpen over de N12 te heroriënteren via Halle, Zandhoven-Heikant en de oprit van de 

snelweg in Zoersel; 
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Dat dit immers een sneller alternatief is om deelgemeenten Sint-Antonius, Halle en Heikant 

Zandhoven te ontsluiten middels een snelverbinding via de E34; 

Overwegende dat hierbij ook Domein Hooidonk en VTI Zandhoven via een snelverbinding van en 

naar Antwerpen kunnen ontsloten worden, 

Gelet op de niet selectie van de gemeente Zoersel voor het Hi-Reach project, 

De gemeenteraad; 

Op voorstel van de fractie van CD&V,  

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:  

Enig artikel: 

het college de opdracht te geven om bij de vervoersregio en De Lijn te vragen om een onderzoek te 

doen naar een snelverbinding Sint-Antonius – Halle – Heikant Zandhoven en via E34 naar Antwerpen, 

en aan te dringen op de realisatie hiervan.  

Punt A.8:  Goedkeuring van een toelagereglement ter ondersteuning van erkende Zoerselse 

cultuur-, jeugd- en sportverenigingen naar aanleiding van de covid19-pandemie 

MOTIVERING:  

De covid19-pandemie heeft voor het verenigingsleven een sociale maar ook een economische impact: 

verenigingsactiviteiten moe(s)ten worden geannuleerd of op een andere manier georganiseerd worden, 

verenigingen ontvangen minder of geen inkomsten uit activiteiten en ze moeten vaak ook extra 

uitgaven doen voor alternatieve activiteiten en/of beschermingsmaterialen. De Vlaamse regering 

richtte naar aanleiding van de covid19-pandemie een noodfonds op voor de cultuur-, sport-, jeugd- en 

mediasector. Dertig procent van dit noodfonds was bestemd voor de steden en gemeenten; de 

gemeente Zoersel ontving 217.938,21 euro om de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te 

ondersteunen. Vlaanderen gaf geen specifieke richtlijnen mee over de besteding van deze middelen, de 

gemeente Zoersel kiest ervoor om dit bedrag integraal te bestemmen als financiële ondersteuning van 

de Zoerselse sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen. De verdeling van deze middelen uit het 

Vlaamse noodfonds onder de Zoerselse erkende verenigingen zal gebeuren conform de bepalingen van 

dit toelagereglement.  

Daarnaast heeft de covid19-pandemie ook een impact op de verdeling van onze gemeentelijke 

jaarlijkse werkingstoelagen aan de erkende verenigingen. De verschillende gemeentelijke 

toelagereglementen voor erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen kennen jaarlijks subsidies toe 

op basis van een puntenverdeling. Een belangrijk aandeel van die punten wordt berekend op basis van 

aantal verenigingsactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten, publieksactiviteiten,…) Omdat vele van 

deze activiteiten -buiten de wil van onze verenigingen om- in 2020 niet konden plaatsvinden willen we 

dit jaar de gemeentelijke werkingstoelagen omzetten in een vast bedrag (forfait) per vereniging 

conform de bepalingen van dit toelagereglement.   

Juridische grond  

- Vlaams Nooddecreet van 19 juni 2020 (voluit: decreet tot het nemen van dringende maatregelen 

met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met 

betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie), Hoofdstuk 2, 

Afdeling 6: Financiële ondersteuning van de lokale besturen naar aanleiding van de COVID-19-

pandemie. (Verder in dit reglement ‘Vlaams noodfonds’ genoemd.)  

Voorgeschiedenis 

- het gemeenteraadsbesluit van 27 april 1995: goedkeuring van een reglement betreffende de 

erkenning en algemene subsidiëring van het jeugdwerk 

- het gemeenteraadsbesluit van 27 november 1997: goedkeuring van een reglement voor 

kampsubsidies  

- het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013: goedkeuring van een subsidiereglement voor de 

jeugdhuizen 

- het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014: goedkeuring van een erkenningsreglement voor 

sportverenigingen en een toelagereglement ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van 

sportverenigingen 

- het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014: goedkeuring van een toelagereglement ter 

ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering met een accent op kwaliteitsvolle 

jeugdsportbegeleiding 
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- het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2017: goedkeuring van een reglement tot erkenning en 

subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen 

Financiële gevolgen 

- Uitbetaling van de gemeentelijke werkingstoelagen vanuit de daarvoor voorziene middelen binnen 

het niet in doelstellingen vertaald beleid, afdeling vrije tijd 

- Uitbetaling van de middelen uit het Vlaams noodfonds vanuit de daarvoor voorziene middelen in 

het actieplan  “We ondersteunen verenigingen bij de organisatie van hun activiteiten.”, actie: “We 

zorgen voor een financiële ondersteuning van de Zoerselse sport-, jeugd- en socio-culturele 

verenigingen via de middelen van het Vlaamse Noodfonds als tegemoetkoming voor de 

maatregelen die zij moesten nemen door de coronacrisis.” 

Advies 

- positief advies van de jeugdraad van 10 september 2020 

- positief advies van de cultuurraad van 16 september 2020 

- positief advies van de sportraad van 30 september 2020 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Artikel 1: toekenning van de gemeentelijke werkingstoelagen in 2020: 

§ 1 De toelageberekening van de gemeentelijke verenigingstoelagen zoals bepaald in onderstaande 

toelagereglementen wordt in budgetjaar 2020 uitzonderlijk niet toegepast, en vervangen door een 

forfaitair bedrag (zoals verder in dit reglement bepaald). 

- reglement betreffende de erkenning en algemene subsidiëring van het jeugdwerk van 27 april 

1995 

- reglement voor kampsubsidies van 27 november 1997 

- subsidiereglement voor de jeugdhuizen van 17 december 2013 

- erkenningsreglement voor sportverenigingen en een toelagereglement ter ondersteuning van 

de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen van 16 september 2014 

- toelagereglement ter ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering met een 

accent op kwaliteitsvolle jeugdsport begeleiding van 16 september 2014, met uitzondering van 

punt c. toelage voor de deelname aan vormingen en de organisatie van bijscholingen, artikel 

13 t.e.m. 23 

- reglement tot erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen van 23 mei 2017 

§ 2 Erkende Zoerselse verenigingen die in 2017, 2018 en/of 2019 een toelage ontvingen conform de 

toelagereglementen opgesomd in art.1§1, zullen in 2020 een forfaitair bedrag ontvangen dat een 

gemiddelde is van de toelagen die ze voor 2017, 2018 en 2019 ontvingen:  

- verenigingen die in 2017, 2018 en 2019 een toelage ontvingen conform de toelagereglementen 

opgesomd in art.1§1, krijgen in 2020 het gemiddelde van die drie jaren;  

- verenigingen die gedurende twee van deze jaren een toelage ontvingen, krijgen in 2020 het 

gemiddelde van deze twee jaren;  

- verenigingen die enkel in 2019 een toelage ontvingen, ontvangen in 2020 hetzelfde bedrag als 

in 2019. 

§ 3 Er zijn ook nieuwe verenigingen die conform de toelagereglementen opgesomd in art.1§1 in 2020 

recht hebben op subsidies. Deze nieuwe verenigingen zullen een forfaitaire subsidie krijgen gebaseerd 

op de toelage van vergelijkbare verenigingen in 2019, in verhouding tot het aantal leden. 

Artikel 2: toekenning van de middelen uit het Vlaamse noodfonds aan Zoerselse verenigingen; deel 

1: forfaitaire toelage: 

§ 1 De gemeente Zoersel ontving 217.938,21 euro vanuit het Vlaamse noodfonds om de lokale 

cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. Een eerste schijf van deze middelen willen we 

als forfaitaire toelage toekennen aan de erkende Zoerselse verenigingen volgens onderstaande 

verdeling: 

§ 2 De erkende Zoerselse verenigingen die recht hebben op gemeentelijke werkingstoelagen conform 

de toelagereglementen opgesomd in art.1§1, ontvangen van deze Vlaamse noodfondsmiddelen 

nogmaals de toelage zoals bepaald in art.1§2 en art.1§3. Op deze manier ontvangen zij in 2020 een 

dubbele toelage (deels vanuit de jaarlijks voorziene gemeentelijke middelen en deels vanuit het 

Vlaamse noodfonds) 

§ 3 Een aantal erkende Zoerselse sportverenigingen heeft geen recht op gemeentelijke 

werkingstoelagen conform de toelagereglementen opgesomd in art.1§1, omdat ze geen jeugd- G-sport- 
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of seniorenwerking hebben. We kennen deze sportverenigingen elk een forfaitaire toelage van 300 

euro toe vanuit de middelen uit het Vlaamse noodfonds.  

§ 4 Een aantal erkende Zoerselse socio-culturele verenigingen heeft in 2020 recht op een nominatieve 

toelage. Deze verenigingen ontvangen van de Vlaamse noodfondsmiddelen nogmaals het bedrag dat 

hen is toegekend via de gemeentelijke nominatieve toelage, zodat ook zij in 2020 een dubbele toelage 

ontvangen. Een recht op nominatieve toelage sluit een deelname aan de gemeentelijke werkingstoelage 

conform de toelagereglementen opgesomd in art.1§1 uit. Een uitzondering hierop is de nominatieve 

toelage die in de bijhorende overeenkomst tussen gemeente en erkende vereniging expliciet werd 

toegekend als compensatie voor een deel van de verbruikskosten van het verenigingslokaal. Deze 

toelage wordt niet verdubbeld en sluit geen deelname aan de gemeentelijke werkingstoelage uit. 

§ 5 De jumelagecomités zijn ook erkend als Zoerselse socio-culturele verenigingen maar ontvangen 

geen rechtstreekse toelage. De betoelaging verloopt via de jumelageraad Eurozoersel. Ook deze 

toelage zal via de Vlaamse noodfondsmiddelen verdubbeld worden.  

Artikel 3: toekenning van de middelen uit het Vlaamse noodfonds aan Zoerselse verenigingen; deel 

2: toelage als tegemoetkoming voor een deel van de jaarretributie, concessievergoeding en/of 

opstalvergoeding voor verenigingen met een vast lokaal of terrein  

Een aantal erkende verenigingen met een eigen verenigingslokaal en/of verenigingsterrein betaalt 

hiervoor een jaarretributie, concessievergoeding en/of opstalvergoeding aan de gemeente. We kennen 

deze verenigingen een toelage toe ten bedrage van de helft van de reeds betaalde jaarretributie, 

concessievergoeding en/of opstalvergoeding die ze in 2020 verschuldigd zijn. 

Artikel 4: toekenning van de middelen uit het Vlaamse noodfonds aan Zoerselse verenigingen; deel 

3: toelage voor gemaakte onkosten omwille van de covid19-pandemie in 2020: 

§ 1 De gemeente Zoersel ontving 217.938,21 euro vanuit het Vlaamse noodfonds om de lokale 

cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. De middelen die daarvan overblijven na 

betaling van de forfaitaire toelagen zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 worden bestemd voor toelagen 

aan erkende verenigingen als tegemoetkoming in gemaakte onkosten omwille van de covid19-

pandemie. 

§ 2 elke erkende vereniging die onkosten heeft gemaakt voor een activiteit die geannuleerd moest 

worden omwille van de covid19-pandemie, kan deze onkosten indienen. De aanvraag wordt gericht 

aan het college van burgemeester en schepenen dat de aanvraag goedkeurt of gemotiveerd afwijst. De 

aanvraag dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

(1) de aanvraag omvat een beschrijving en datum/data van de geannuleerde activiteit; enkel 

activiteiten vanaf 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020 komen in aanmerking 

(2) aan de aanvraag worden één of meerdere bewijsstukken toegevoegd: enkel facturen of 

officiële kostennota’s op naam van de vereniging komen in aanmerking. Ook betaalbewijzen 

worden toegevoegd.  

(3) De aanvraag omvat een omschrijving van de inhoud van de factuur of kostennota, en een 

verantwoording waarom de aankoop niet tijdig kon geannuleerd worden en helemaal of 

gedeeltelijk moest betaald worden 

De toelage bedraagt 100% van de gemaakte onkosten voor geannuleerde activiteiten, met een 

maximumtoelage van 3.000 euro per vereniging. 

§ 3 elke erkende vereniging die onkosten heeft gemaakt voor beschermingsmiddelen en 

hygiënische maatregelen omwille van de covid19-pandemie, kan deze onkosten indienen. De 

aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen dat de aanvraag goedkeurt of 

gemotiveerd afwijst. De aanvraag dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

(1) aan de aanvraag worden één of meerdere bewijsstukken toegevoegd: facturen of officiële 

kostennota’s op naam van de vereniging of kassatickets met een duidelijke vermelding van de 

aangekochte of gehuurde beschermings- of hygiënische middelen. Ook betaalbewijzen voor de 

facturen en onkostennota’s en een verklaring op eer voor de kassatickets worden toegevoegd.   

(2) De aanvraag omvat een omschrijving van de inhoud van de factuur, kostennota of kassaticket, 

en een verantwoording waarom deze beschermings- of hygiënische middelen door de 

vereniging werden aangekocht of gehuurd; en/of waarom er extra schoonmaak nodig was. 

De toelage bedraagt 100% van de gemaakte onkosten voor beschermingsmiddelen en hygiënische 

maatregelen, met een maximumtoelage van 1.000 euro per vereniging. 
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§ 4 elke erkende vereniging die onkosten heeft gemaakt om de werking aan te passen aan de 

afstandsmaatregelen en/of covid 19-bubbelwerking, kan deze onkosten indienen. De aanvraag 

wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen dat de aanvraag goedkeurt of 

gemotiveerd afwijst. De aanvraag dient aan volgende voorwaarden te voldoen:  

(1) aan de aanvraag worden één of meerdere bewijsstukken toegevoegd: enkel facturen of 

officiële kostennota’s op naam van de vereniging komen in aanmerking. Ook betaalbewijzen 

worden toegevoegd.  

(2) De aanvraag omvat een omschrijving van de inhoud van de factuur of kostennota, en een 

verantwoording waarom deze onkosten door de vereniging werden gedaan: dus waarom de 

onkosten nodig waren om de werking aan te passen aan de afstandsmaatregelen en/of covid19-

bubbelwerking. 

De toelage bedraagt 100% van de gemaakte onkosten voor alternatieve activiteiten, met een 

maximumtoelage van 1.000 euro per vereniging. 

§ 5 Alle aanvragen voor toelagen voor gemaakte onkosten omwille van de covid19-pandemie moeten 

uiterlijk 30 november 2020 bij de gemeente worden ingediend via de daarvoor bestemde formulieren 

die worden vastgelegd door het schepencollege. 

§ 6 Indien het voorziene krediet vanuit het Vlaamse noodfonds niet volstaat voor alle goedgekeurde 

aanvragen onder artikel 4, dan wordt de toegekende toelage proportioneel verminderd.  

§ 7 Indien het voorziene krediet vanuit het Vlaamse noodfonds ruimer zou zijn dan alle goedgekeurde 

aanvragen onder artikel 4, dan zal dit resterend krediet ook bestemd worden als financiële 

ondersteuning voor de Zoerselse sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen. Over de concrete 

invulling van dit mogelijk restsaldo zal beslist worden wanneer het restsaldo gekend is, en na advies 

van de jeugd-, sport-, en cultuurraad.  

Punt A.9:  Goedkeuring van een subsidiereglement voor de aanplanting van inheemse 

hoogstambomen en streekeigen fruitbomen. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt A.10:  Goedkeuring van de lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor het 

aangaan van een lening. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt A.11:  Goedkeuring van het wegentracé in een nieuw te ontwerpen verkaveling ter hoogte van 

Ten Halvelaan 13-15. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt A.12:  Goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de aanpassing 

van het kruispunt van de Andreas Vesaliuslaan (Oude Liersebaan in Malle) en de Jagersweg. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt A.13:  Goedkeuring van een kosteloze grondafstand in Brakkebos. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt A.14:  Goedkeuring van hemelwaterplannen. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt A.15:  Goedkeuring van het gebruik van mobiele camera’s door medewerkers van de 

politiezones Schoten en Brasschaat op het grondgebied van de gemeente Zoersel. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt A.16:  Intrekking van de beslissing van de gemeenteraad van 28 september 2009 tot 

vaststelling van een deontologische code voor de leden van de gemeenteraad, het schepencollege en 

het personeel en goedkeuring van een deontologische code voor de leden van de gemeenteraad, het 

schepencollege en het personeel. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt A.17:  Definitieve goedkeuring van een straatnaam voor een nieuwe insteekweg, verkaveling 

Kattenberg. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt A.18:  Voorlopige goedkeuring van een nieuwe straatnaam voor de zijstraat van De Blokskens. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt A.19:  Intergemeentelijke vereniging TMVS dv - goedkeuring van de agenda van de algemene 

vergadering van 8 december 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 
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Punt A.20:  Intergemeentelijke vereniging Fluvius - goedkeuring van de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 en van de statutenwijziging en 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van late uur 

Punt BP4:  Op verzoek van de Vlaams Belang en h-EERLIJK Zoersel-fracties: Bespreking van de 

Zoerselse actualiteit. 

Uitgesteld naar volgende GR omwille van het late uur. 

 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting op woensdag 21 oktober om 00.11 uur. 
 

 

 
Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 


