
gemeenteraad van 10 november 2020 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
  

 

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 10 november 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 A.1:  Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 tot organisatie 

van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Zoersel van 10 november 2020 

conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

MOTIVERING: 

Feiten en context: 

Op 26 oktober 2020 vaardigde burgemeester Liesbeth Verstreken het besluit uit de zitting van de 

gemeenteraad en van de ocmw-raad van Zoersel van 10 november 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  26 oktober 2020 dient, conform artikel 134, §1 van de Nieuwe 

Gemeentewet, bekrachtigd te worden door de gemeenteraad. 

BESLUIT met 25 stemmen voor (meerderheid, CD&V en h-EERLIJK Zoersel) en 2 onthoudingen 

(Vlaams Belang): 

Artikel 1: 

Het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 tot organisatie van de zittingen van de 

gemeente- en ocmw-raad van Zoersel van 10 november 2020 conform de federale maatregelen tegen 

de verspreiding van het coronavirus, wordt bekrachtigd.  

Punt BP1:  Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Invoering van een duidelijke gemeentelijke 

keuze betreffende het dragen van de burgemeesterssjerp. 

Dit punt wordt ingetrokken door de Vlaams-Belang fractie. 

Punt A.2:  Goedkeuring van een subsidiereglement voor de aanplanting van inheemse 

hoogstambomen en streekeigen fruitbomen. 

MOTIVERING 

Feiten en context: 

De natuur en onze leefomgeving staan zwaar onder druk door de klimaatopwarming en de toenemende 

verstedelijking. Het is mee de taak van een gemeentebestuur om deze druk onder controle te houden. 

Bossen en andere groenelementen zijn belangrijke opslagplaatsen van CO2. Deze zijn absoluut 

noodzakelijk om de klimaatopwarming onder controle te houden. 

Meer groen in je kernen helpt om de gevolgen van de klimaatopwarming te temperen. Bomen, 

struiken, planten en water gaan hitte-eilanden tegen en zorgen voor verkoeling.  

Daarom wil de gemeente door middel van een premie burgers aanmoedigen om bomen aan te planten 

in hun tuin. We richten ons specifiek op inheemse hoogstambomen en streekeigen fruitbomen omdat 

deze het meeste voordelen bieden op vlak van klimaat, ecosystemen en biodiversiteit. 

In het voorliggende reglement wordt een subsidie voorzien van 10 euro per geplante  

- inheemse hoogstamboom van minstens een stamomtrek van 16-18 cm op 150 cm hoogte gemeten 

- een halfstam streekeigen fruitboom  



gemeenteraad van 10 november 2020 

- een hoogstam streekeigen fruitboom.  

Juridische grond: 

- het decreet lokaal bestuur 

- het burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 

- het gemeentelijk klimaatplan 2030  

Financiële gevolgen  

Er wordt een subsidie verleend van 10 euro per aangeplante boom met een maximum van 50 euro per 

huishouden, school of vereniging. De nodige kredieten zijn hiertoe voorzien in de raming ter 

uitvoering van het klimaatactieplan.  

Bespreking en adviezen 

- de bespreking van het ontwerp door het Energiek huis op 9 juni 2020 samen met de schepenen 

bevoegd voor energie en klimaat 

- advies van de Minaraad van 24 september 2020 

Argumentatie: 

Door middel van een premie moedigen we burgers aan om bomen aan te planten in hun tuin. We 

richten ons specifiek op inheemse hoogstambomen en streekeigen fruitbomen omdat deze de meeste 

voordelen bieden op vlak van klimaat, ecosystemen en biodiversiteit. 

In het voorliggende reglement wordt een subsidie voorzien van 10 euro per geplante  

- inheemse hoogstamboom van minstens een stamomtrek van 16-18 cm op 150 cm hoogte gemeten; 

- een halfstam streekeigen fruitboom;   

- een hoogstam streekeigen fruitboom.  

BESLUIT met 25 stemmen (meerderheid, CD&V en h-EERLIJK Zoersel) voor en 2 stemmen tegen 

(Vlaams Belang): 

Artikel 1: definities 

Hoogstambomen: de hoogstamboom heeft een stamomtrek van 16-18 cm op 150 cm hoogte. 

Inheemse bomen: bomen die van nature in onze regio voorkomen. 

Streekeigen fruitbomen: fruitbomen die een lange traditie van kweken en kruisen kennen in onze 

regionen. 

Huishouden: alle personen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres behoren tot één huishouden.   

Artikel 2: subsidies 

De gemeente verleent een subsidie aan de eigenaar of de gebruiker van het perceel voor de aanplant 

van hoogstambomen en fruitbomen, die voldoen aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 4 en 5. 

Voor subsidiëring komen enkel aanplantingen in aanmerking gelegen binnen de grenzen van de 

gemeente. De subsidie wordt verleend voor de aanplanting van inheemse en streekeigen 

hoogstambomen en fruitbomen zoals opgenomen in de lijst die door de milieudienst op de website van 

de gemeente wordt gepubliceerd of op verzoek wordt bezorgd.  

Artikel 3: subsidiebedrag 

De subsidie voor de aanplanting van hoogstambomen en fruitbomen wordt eenmalig uitgekeerd met 

een maximum van 50 euro per huishouden, per school of vereniging. 

De subsidie is te cumuleren met andere subsidies en steunmaatregelen in zoverre dit is toegelaten door 

de premieverstrekkende instanties. 

Volgende toelagen worden verstrekt: 

- voor de aanplant van een hoogstamboom of fruitboom: 10 euro per boom. 

Artikel 4: toekenningsvoorwaarden voor de subsidie 

Het terrein waarop de boom is geplant, is gelegen op het grondgebied van Zoersel.  

Beplantingen of herbeplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een 

kapmachtiging door het Agentschap Natuur en Bos en/of omgevingsvergunning komen niet in 

aanmerking voor een toelage voor aanplanting.  

De boom wordt op die wijze geplant dat deze voldoende ruimte heeft om te groeien en beschermd is 

tegen eventuele beschadiging door dieren of andere externe factoren en wordt ondersteund door een 

steunpaal en boomband. 

De boom wordt vermeld in de lijst die door de milieudienst op de website van de gemeente wordt 

gepubliceerd of op verzoek wordt bezorgd. 

De boom is een bewortelde hoogstamboom en bij aanplant minstens 16/18 cm omtrek op 150 cm 

hoogte of een halfstam/hoogstam fruitboom.  
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De aanplanting gebeurt binnen één week na aankoop van de boom. In tussentijd worden de wortels 

beschermd tegen uitdroging. 

Voor de toepassing van dit reglement komen enkel personen in aanmerking die ofwel eigenaar ofwel 

gebruiker zijn van het perceel (percelen) waar de boom wordt geplant.  

De toekenning aan een gebruiker die de werken uitvoert sluit de toekenning aan een eigenaar uit en 

omgekeerd.  

Organisaties zoals scholen of verenigingen die eigenaar zijn of gebruiker zijn van gronden komen 

eveneens in aanmerking voor subsidiering. 

De aanplanting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving.  

Bij aanplanting op de scheiding van twee percelen is de schriftelijke toestemming nodig van beide 

eigenaars. 

De aanplanting dient minimaal gedurende tien jaar behouden te blijven. Gedurende deze periode 

mogen enkel normale onderhouds- en instandhoudingswerken worden uitgevoerd. Het verplaatsen, 

vellen, rooien of definitief verwijderen van de gesubsidieerde bomen is niet toegestaan.  

Met vellen en rooien van bomen wordt gelijkgesteld: schade en verminking toebrengen door onder 

meer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruiken van scheikundige middelen, inkervingen en 

benagelen, dierenvraat (op een perceel waar dieren lopen, moeten de boomstammen afdoende 

beschermd zijn tegen dierenvraat).  

Indien bij controle onregelmatigheden worden vastgesteld, kan de toegekende subsidie worden 

teruggevorderd.  

De bomen moeten eventueel tegen vorst beschermd te worden.  

Artikel 5: procedure 

De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten 

van de aanlegwerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend. 

De subsidieaanvraag wordt ingediend bij het gemeentebestuur door middel van een volledig ingevuld 

en ondertekend subsidieaanvraagformulier overeenkomstig de bijlage 1 van dit subsidiereglement. 

De aanvrager bevestigt dat de uitgevoerde werken overeenstemmen met de door het gemeentebestuur 

gestelde vereisten om in aanmerking te komen voor de subsidie.  

De gemeentelijke subsidie kan slechts worden uitgekeerd na het planten van de boom. Een 

gemeentelijke afgevaardigde kan steeds ter plaatse komen om de uitvoering van de gesubsidieerde 

aanplanting te controleren.  

De aanvrager geeft voor deze controle uitdrukkelijk en schriftelijk de toelating om aanspraak te 

kunnen maken op de subsidie.  

De toekenning van de subsidie kan worden geweigerd wanneer de uitvoering van de voorgestelde 

aanplanting om natuur- of landschapsredenen of gezien de staat van het terrein door het college van 

burgemeester en schepenen ongewenst geacht wordt.  

Mislukte aanplantingen dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan kunnen de subsidies 

teruggevorderd worden.  

De toelage kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden wanneer de boom door kennelijk gebrek 

aan zorg niet tot uitgroei komt. 

Artikel 6: 

Het subsidiereglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad voor de sinds 

deze datum aangekochte hoogstambomen en fruitbomen, die voldoen aan de voorwaarden gesteld in 

de artikelen 4 en 5.  

Artikel 7: 

De aanvraag moet gebeuren op basis van bijgevoegd subsidieformulier. 

Artikel 8: 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd alle onderzoeken uit te voeren of te bevelen 

die het nodig acht om de juistheid van de haar verstrekte gegevens na te gaan.  

Punt A.3:  Goedkeuring van de lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor het 

aangaan van een lening. 

MOTIVERING:  

Juridische grond: 

- de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur 

https://www.zoersel.be/node/8938
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- de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor de 

aanneming van werken, leveringen en diensten, met bijzondere aandacht voor artikel 28, §1, 6° 

-    de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2019 houdende definiëring van het begrip dagelijks 

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

schepencollege tot het wijzigen van opdrachten, in het bijzonder artikel 1 

Feiten en context: 

Overeenkomstig artikel 28, § 1, 6° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten worden 

leningen uitgesloten van de toepassing van deze wet. Toch dienen bepaalde basisbeginselen van de 

overheidsopdracht gerespecteerd te worden, met name mededinging en transparantie. Het uitvoeren 

van een marktbevraging is bijgevolg aan de orde.  

Argumentatie: 

In het meerjarenplan voor 2020 werd een voldoende groot bedrag aan op te nemen leningen voorzien. 

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid), 10 stemmen tegen (CD&V en Vlaams Belang) en 3 

onthoudingen (h-EERLIJK Zoersel): 

Artikel 1:  

Het contract met nr. FIN-001 voor de opdracht ‘Aangaan van een lening ter financiering van het 

bestuur’ wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het contract.  

Artikel 2:  

De potentiële contractanten zullen via brief/mail gelijktijdig uitgenodigd worden om een offerte in te 

dienen. Het onderzoek en de vergelijking van de offertes zal gebaseerd worden op de economisch 

meest voordelige offerte op basis van de laagst aangeboden marge.   

Artikel 3:  

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de leningscontracten af te sluiten met 

de kredietinstelling die economisch de meest voordelige aanbieding heeft gedaan.   

Artikel 4:  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. 

Punt A.4:  Goedkeuring van het wegentracé in een nieuw te ontwerpen verkaveling ter hoogte van 

Ten Halvelaan 13-15. 

MOTIVERING: 

Voorgeschiedenis 

Landmeter Luc De Rop, St.-Antoniusbaan 85 in 2980 Zoersel, diende een omgevingsvergunnings-

aanvraag in voor het verkavelen van gronden voor een perceel ter hoogte van Ten Halvelaan 13-15, 

kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D nr. 105L5, gelegen in woongebied, voor de realisatie van 

twee kavels voor een vrijstaande ééngezinswoning. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek 

werd één bezwaarschrift ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd om het voorziene wegentracé 

met de voorgestelde rooilijn voor de nieuw ontworpen verkaveling goed te keuren. 

Feiten en context 

Het verkavelingsontwerp voorziet in de verbreding van de bestaande weg met een ontworpen rooilijn 

op 5 meter uit het midden van de Ten Halvelaan. De rooilijnbreedte is 10 meter. Er wordt een 

grondafstand van 207 m² voorzien. 

Juridische grond 

-   artikel 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 

-  de gemeentelijke verkavelingsverordening, goedgekeurd door de bestendige deputatie van 

Antwerpen op 14 oktober 2010 

Openbaar onderzoek 

Het openbaar onderzoek over deze omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden  

werd gehouden van 15 juli tot en met 13 augustus 2020. Tijdens de periode van het openbaar  

onderzoek werd één bezwaarschrift ingediend, zoals blijkt uit het proces-verbaal van sluiting van  

13 augustus 2020. Het bezwaar betreft het behoud van enkele waardevolle bomen en de afbraak /  

behoud van de bestaande constructies op het perceel. 

Argumentatie 

De gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de  

gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden  

met de doelstellingen en principes, vermeld in de artikelen 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 

houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en 
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afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De 

gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de 

eventuele vergunning kan opnemen. 

Het te verkavelen perceel is gelegen in woongebied volgens het vastgestelde gewestplan van 30 

september 1977. Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan 

van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Bestaande situatie Ten Halvelaan 

De bestaande weg is een asfaltbaan en heeft een breedte van ongeveer 3 meter. Er is geen open gracht 

aanwezig. 

Nieuwe situatie Ten Halvelaan 

De bestaande weg blijft behouden. Ter hoogte van de verkaveling wordt een nieuwe gracht gegraven. 

Er wordt voor elke kavel één oprit voorzien, bestaande uit een inbuizing van maximaal zes meter met 

een diameter van 50 cm, afgewerkt met twee betonnen gelijkgrondse kopmuren en een verharding van 

grijze, standaard betonstraatstenen van vijf meter breedte, zijdelings opgesloten tussen twee 

boordstenen en aangelegd tussen de rijweg en de rooilijn. De aanvrager voorziet een rooilijnbreedte 

van 10 meter ter hoogte van het betrokken perceel. Er wordt een grondafstand voorzien van 207 m².  

Fasering 

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om het wegentracé goed te keuren. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:   

De gemeenteraad keurt het wegentracé goed voor de eventuele verkaveling ter hoogte van Ten 

Halvelaan 13-15, kadastraal gekend als kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D nr. 105L5, zoals 

aangeduid op het verkavelingsplan. 

Artikel 2:  

De uitrusting van de eventuele verkaveling met de nodige nutsinfrastructuur conform de verkavelings-

verordening zal gebeuren op kosten van de verkavelaar. 

Punt A.5:  Goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de aanpassing 

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

MOTIVERING 

Feitelijke context 

Om de verkeersveiligheid ter hoogte van het kruispunt Andreas Vesaliuslaan (Oude Liersebaan in 

Malle) en de Jagersweg in Malle te verhogen werd in overleg met gemeente Malle en de politie 

besproken hoe de verkeerssituatie op dit kruispunt verbeterd zou kunnen worden. Er wordt voorgesteld 

om de voorrang voor het verkeer komende vanuit de Jagersweg op te heffen door een stopstreep en 

stopbord (B5) aan te brengen in de Jagersweg. Het kruispunt kan best geaccentueerd worden.  

Juridische grond 

• decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 

• decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 286 tot en met 288 

• nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 135, § 2, 1° 

• Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten over de politie van het 

wegverkeer 

• Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafstanden en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald 

• Ministerieel besluit van 7 mei 1999 over het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op 

de openbare weg 

• Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 over de aanvullende reglementen en de plaatsing 

van de verkeerstekens 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

Om in samenspraak met gemeentebestuur Malle om op het kruispunt Andreas Vesaliuslaan (Oude 

Liersebaan in Malle) met de Jagersweg in Malle volgende verkeersmaatregel in te voeren: in de 

Jagersweg ter hoogte van het kruispunt met de Oude Liersebaan moeten bestuurders stoppen en 

voorrang verlenen. 

Artikel 2: 
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De maatregel vermeld in artikel 1 wordt aangeduid door gebruik te maken van volgende 

verkeersborden en wegmarkering: 

• Verkeersbord B5 ‘stoppen en voorrang verlenen’ in combinatie met een stopstreep in de 

Jagersweg, die worden voorzien door gemeente Malle 

• Verkeersbord B15f ‘voorrang’ in de Andreas Vesaliuslaan, dat wordt voorzien door gemeente 

Zoersel. 

Artikel 3: 

Het schepencollege vraagt toelating aan het gemeentebestuur van Malle om het wegdek van het 

kruispunt Andreas Vesaliuslaan (Oude Liersebaan in Malle) met de Jagersweg okerkleurig te laten 

beschilderen en wordt belast met de uitvoering ervan. 

Artikel 4: 

De gewijzigde verkeerssituatie wordt met de nodige borden aangeduid voor de weggebruikers. 

Artikel 5: 

Inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen bestraft worden met politiestraffen, voor 

zover de wetten, algemene of provinciale verordeningen, die op dit stuk bestaan, geen andere straffen 

zijn voorzien. 

Artikel 6: 

Het aanvullende reglement wordt voorgelegd aan het Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid van het 

departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid. 

Punt A.6:  Goedkeuring van een kosteloze grondafstand in Brakkebos. 

MOTIVERING:  

Voorgeschiedenis 

De gemeenteraad keurde op 17 december 1992 het rooilijn- en onteigeningsplan goed van de 

Vogelzang, Dageraadstraat, Brakkebos, Kerkhofweg (deel) en de Blokskens (deel).  Perceeltjes grond 

die binnen de ontworpen rooilijn vallen, mogen niet mee verkocht worden en moeten overgedragen 

worden aan de gemeente. 

Feiten en context 

- het opmetingsplan van  5 oktober 2020, opgemaakt door landmeterskantoor Filip Vorsselmans van 

Zoersel 

- het bodemattest van 23 juni 2020, afgeleverd door OVAM 

- het uittreksel uit de kadastrale legger van 17 juni 2020, afgeleverd door de administratie van het 

kadaster 

- de akte tot eigendomsoverdracht, opgesteld door notaris Laenens van Zoersel 

Juridische grond 

- artikel 41§1, 11° van het decreet over het lokaal bestuur   

BESLUIT met algemeenheid: 

Artikel 1:   

De kosteloze afstand van een perceel grond dat deel uitmaakt van de ontworpen wegenis in 

Brakkebos, sectie C, deel van nummer 536/N en thans ten kadaster gekend als tweede afdeling, sectie 

C, deel van nummer 0536N3 P0000, voor een oppervlakte volgens meting van tachtig vierkante meter 

(80 m²) 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.7:  Goedkeuring van hemelwaterplannen. 

Feiten en context 

- Pidpa heeft als rioolbeheerder van de gemeente Zoersel het initiatief genomen om voor het 

grondgebied een basishemelwaterplan op te maken en liet zich hierin ondersteunen door 

studiebureau IMDC. 

- Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. Voor 

Vlaanderen betekent dat meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer. 

Bovendien zal ook de intensiteit van de buien toenemen waardoor buien met korte en intense 

neerslag zullen afgewisseld worden door langere, drogere periodes. 
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Om hiermee om te gaan zal het belangrijk zijn om ruimte te geven aan water. De bestaande riolen 

zijn nog grotendeels van het gemengde type en ook het afvalwater en regenwater van de bestaande 

gebouwen wordt nog grotendeels gemengd afgevoerd. Deze buizen zijn echter niet voorzien op de 

gewijzigde neerslaghoeveelheden. Het risico op wateroverlast, ook vanuit het rioleringsstelsel, zal 

daarom in de volgende jaren toenemen. 

Het is duidelijk dat vermenging van vervuild afvalwater met niet-verontreinigd water (niet 

verontreinigd = hemelwater, drainagewater, bemalingswater, enz...) niet gewenst is. 

Waar deze vermenging vandaag de dag wel optreedt, moet aan de verdere scheiding van de 

stromen worden gewerkt. Dit ‘ontvlechten’ van de beide waterstromen dient zowel op particulier 

als openbaar domein te gebeuren. 

Dit alles vraagt een gebied dekkende visie op het omgaan met hemelwater. 

Elk gebied is echter uniek: het heeft zijn eigen ondergrond, bestaand stelsel, reliëf, verstedelijking, 

type bebouwing, mogelijkheden, noden en knelpunten. 

Zo werd de gemeente Zoersel in 33 deelzones onderverdeeld.  

- Het hemelwaterplan schept het kader voor een integrale ruimtelijke visie over waar en hoe het 

hemelwater van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken moet 

opgevangen, ter plaatse gehouden of vertraagd afgevoerd worden zonder daarbij een negatieve 

impact op het watersysteem en de omgeving teweeg te brengen. 

- Bij de opmaak van het basishemelwaterplan werd ook aandacht gegeven aan het beperken van 

risico’s op wateroverlast in de meest ruime zin van het woord. 

Er werd ingezet op bronmaatregelen om het water ter plaatse te houden en afvoer te 

vermijden, het creëren van ruimte voor water, het beperken van interactie tussen afvalwater 

enerzijds en hemel- en oppervlaktewater anderzijds, het aanvullen van het grondwater door 

infiltratie,… Inzetten op al deze sporen was echter niet altijd op elke locatie mogelijk. 

- Een periodieke herziening van het plan in functie van een gewijzigd klimaat, wijzigend 

waterverbruik en variabele doelstellingen zal nodig zijn. 

Juridische gronden 

- het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017  

- het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 

(Waterwetboek) 

- besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning 

- het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd  

- de Europese kaderrichtlijn Water 

- het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de regels voor de 

scheiding tussen de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 

vaststelling van de zoneringsplannen 

Motivering  

- Door de opmaak van een hemelwater- en droogteplan kunnen de economische, maatschappelijke 

en ecologische kosten van het veranderende weerpatroon worden ingedijkt. Het hemelwaterplan 

voor de gemeente Zoersel werd opgemaakt door IMDC in opdracht van Pidpa. Eerst werd er een  

volledige inventarisatie gemaakt van alle mogelijke aspecten rond hemelwater, zoals infiltratie, 

buffering en afvoer. De bestaande toestand van het watersysteem werd bekeken over het volledige 

grondgebied. In het hemelwaterplan worden maatregelen voorgesteld om de hydraulische 

problemen op te lossen. De verschillende voorstellen werden opgesomd.  

- De bevindingen die worden opgesomd in het hemelwaterplan zijn belangrijk om de nodige 

maatregelen te kunnen voorzien bij het ontwerpen van rioleringswerken, en het hemelwaterplan 

moet dan ook als leidraad meegegeven worden aan studiebureaus bij de opmaak van 

rioleringsontwerpen voor de gemeente Zoersel.  

- Bij opmaak van een hemelwaterplan worden volgende maatregelen voorgesteld om de hydraulische 

problemen op te lossen: openleggen van de beken (buffercapaciteit verhogen) - schotten plaatsen in 

grachten (vertraagde lozing) – ontharden van pleinen- scheiden van vuilwater en hemelwater 

riolering 
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- De Vlaamse regering heeft met hun Blue Deal aangegeven in te willen zetten op water- en 

droogtebeheer. De opmaak van een hemelwaterplan is één van de punten die naar voor geschoven 

worden om de doelstellingen te bereiken. Om het gebruik van deze plannen te bevorderen werd de 

intentie reeds duidelijk kenbaar gemaakt dat men het verkrijgen van subsidies bestemd voor 

waterbeheer vanaf 2024 afhankelijk wil maken van het hebben van een hemelwater- en 

droogteplan.  

- Voor de opmaak van dit hemelwaterplan is de methodologie opgemaakt door CIW 

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2017) voor het opstellen van een hemelwaterplan  

toegepast. Samenvattend kan de doelstelling van het opstellen van een hemelwaterplan als volgt 

worden omschreven: Het uitwerken van een integrale ruimtelijke visie over waar en hoe het  

hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde 

oppervlakken ter plaatse kan worden gehouden, opgevangen en hergebruikt, geïnfiltreerd en 

vertraagd afgevoerd worden en waar ruimte voor water moet worden gecreëerd.   

- Pidpa zal de principes en bevindingen van het hemelwater- en droogteplan hanteren bij de 

uitvoering van toekomstige riolerings- en wegenwerken alsook bij de beoordeling van plannen en 

ontwikkelingen van derden.  

IMDC, die het hemelwaterplan voor gemeente Zoersel heeft opgemaakt, gaf een toelichting voor de 

gemeenteraadsleden op 10 september 2020. Het plan is het resultaat van overleg tussen verschillende 

instanties. Volgende actoren hebben het traject gevolgd : VMM, provincie Antwerpen, Pidpa en 

gemeente Zoersel. 

Gemeente Zoersel werd ingedeeld in 33 deelzones die in grote lijnen de stroomgebieden volgen, echter 

begrensd op perceelsniveau. De knelpunten werden in kaart gebracht, evenals de individuele en 

collectieve oplossingen, de quick wins en de lange termijn oplossingen.  

De deelzones krijgen een prioriteitscategorie. 

Het is belangrijk om op te merken dat het hemelwaterplan geen statisch gegeven is.  

Financiële aspecten  

- Dit plan op zich heeft geen financiële gevolgen. 

- Bij de uitwerking van wegenisprojecten dient er rekening te worden gehouden met het hemelwater- 

en droogteplan. 

Dit kan wel financiële gevolgen hebben voor riolerings- en wegenisprojecten.  Dit hemelwaterplan 

kan in de toekomst een essentiële voorwaarde zijn voor het bekomen van watergebonden subsidies. 

BESLUIT met 17 stemmen voor (meerderheid en h-EERLIJK Zoersel) en 10 onthoudingen (CD&V 

en Vlaams Belang):  

Artikel 1 

Het hemelwaterplan voor gemeente Zoersel, opgemaakt in opdracht van Pidpa, wordt goedgekeurd.  

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de praktische uitwerking van het 

hemelwaterplan en om de maatregelen te realiseren ter gelegenheid van de uitvoering van toekomstige 

riolerings- en wegenwerken alsook bij de beoordeling van plannen en ontwikkelingen van derden.  

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen 

aan Pidpa, Desguinlei 246 in 2018 Antwerpen en de betrokken actoren. 

Punt A.8:  Goedkeuring van het gebruik van mobiele camera’s door medewerkers van de 

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

MOTIVERING:  

Feiten en context 

De lokale politiezones Brasschaat en Schoten wensen ter ondersteuning van de politieopdrachten 

bodycams in te zetten om de veiligheid van personen en goederen te verhogen. Deze werkwijze 

bevordert de openbare ordehandhaving en de openbare veiligheid. De opnames kunnen nadien worden 

gebruikt voor het onderzoek van incidenten of het onderzoek van klachten. Het is mogelijk dat 

medewerkers van de politiezones Brasschaat en/of Schoten op het grondgebied van de gemeente 

Zoersel opdrachten uitvoeren en dit in het kader van  

- grensoverschrijdende bijstand; 

- grensoverschrijdende acties zonaal veiligheidsplan (vb. Etoile) of ordediensten; 
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- de bovenzonale samenwerking voor de bewaking van aangehouden personen waarbij het 

arrestantencomplex van de politiezone Voorkempen (gelegen in Vaartdijk 15 te Brecht) 

gezamenlijk gebruikt wordt.  

Gezien het hier gaat om de inzet van mobiele camera’s en dit op het grondgebied van de gemeente 

Zoersel door zowel operationele personeelsleden van de lokale politie Schoten als door operationele 

personeelsleden van de lokale politie Brasschaat, richtten beide korpschefs zich door hun brief van 4 

september 2020 met referentie BU/000533/2020 tot de gemeenteraad om toestemming hiervoor te 

bekomen.  

Juridische grond 

- de wet op het politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/1 en volgende 

- de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking 

van persoonsgegevens 

- de Europese richtlijn 2016/680 en de Raad van 27 april 2016: specifiek voor politie en andere 

autoriteiten bevoegd voor voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of 

de tenuitvoerlegging van straffen 

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

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

- het advies van 1 oktober 2020 met referentie 2020/100/PZ VK van ADV. Erika BILLEN, 

functionaris voor gegevensbescherming (DPO) PZ Voorkempen, betreffende de inzet van 

bodycams door medewerkers van PZ Brasschaat en PZ Schoten op het grondgebied van de lokale 

politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en Zoersel); 

- het advies van 5 oktober 2020 met referentie HC/KC-BU 00225/20 van 1ste HCP Geert SMET, 

korpschef PZ Voorkempen, betreffende de inzet van bodycams door PZ Brasschaat en PZ Schoten 

op het grondgebied van de lokale politiezone Voorkempen. 

Argumentatie 

De aanvraag behelst volgende gebruiksmodaliteiten: Het zichtbaar gebruik door politiemedewerkers 

die identificeerbaar zijn als politiepersoneel en enkel tijdens de duur van de interventie, tenzij op een 

niet-besloten plaats of een besloten plaats waarvan de politiediensten beheerder zijn. De plaatsen 

bevinden zich allemaal op het grondgebied van de gemeente Zoersel en de inzet van bodycams 

verloopt als volgt: 

niet-besloten plaats inzet permanent mogelijk 

besloten plaats waarvan de politiediensten de 

beheerder zijn 

inzet permanent mogelijk 

voor publiek toegankelijke besloten plaats 

waarvan de politiediensten niet de beheerder is 

inzet mogelijk, enkel tijdens de duur van de 

interventie 

niet voor het publiek toegankelijke besloten 

plaats waarvan de politiediensten niet de 

beheerder zijn.  

inzet mogelijk, enkel tijdens de duur van de 

interventie 

Visuele en audiogegevens zijn de enige categorieën van persoonsgegevens die nodig zijn voor het 

uitvoeren van deze opdracht. Verder zijn er geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens vereist.  

Enkel zichtbaar gebruik van de bodycam is toegelaten. Enkel politiemedewerkers in uniform of 

politieagenten met een interventiearmband mogen een bodycam dragen. De interveniërende 

politieambtenaar beslist zelf om de camera in werking te stellen. Conform artikel 25/5, §1, van de wet 

van 5 augustus 1992 op het politieambt vindt het gebruik van camera’s plaats op beslissing en onder 

de verantwoordelijkheid van de officier van bestuurlijke politie die waakt over de naleving van de 

proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginselen bij de inzet van de bodycam. Met het oog op een 

proportionele uitvoering van de opdracht zullen de bodycams enkel ingezet worden wanneer de 

veiligheid van de personeelsleden of van de goederen in gevaar dreigt te komen en enkel gedurende de 

duur van de interventie. Zodoende trachten zij de vooropgestelde doelstelling ordehandhaving en het 

bewaren van de openbare orde te verwezenlijken. Het dragen van een bodycam vormt zeker geen 

vrijgeleide om deze camera systematisch te gaan gebruiken bij alle interventies. Het gebruik dient 

steeds gerechtvaardigd te kunnen worden gelet op de verschillende principes: finaliteit, 

proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. De opnames zullen bewaard worden conform de 

wettelijke bepalingen op een server die gedeeld wordt door PZ Schoten en PZ Brasschaat. De toegang 

tot de opnames is beperkt tot 30 dagen. Nadien is een aparte procedure nodig om toegang tot de 
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opnames te bekomen en dit enkel voor personeelsleden van gerechtelijke politie. De PZ Voorkempen 

en het gemeentebestuur van Zoersel kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor 

het gebruik van deze bodycams. PZ Brasschaat en PZ Schoten zijn de eindverantwoordelijken voor 

wat betreft het correct gebruik van de bodycams en het correct verwerken van de persoonsgegevens 

nadien. Het komt hen toe om de wettelijke bepalingen in verband met gegevensbescherming correct 

toe te passen. Er zijn momenteel bij PZ Voorkempen geen intenties om bodycams aan te schaffen. De 

evaluatie van de inzet van bodycams door PZ Brasschaat en PZ Schoten zal afgewacht worden 

alvorens een eventuele aankoop/inzet overwogen zal worden. Momenteel zijn er hiervoor in de 

ontwerpbegroting 2021 geen middelen voorzien.  

Financiële gevolgen 

Voorliggend besluit heeft geen budgettaire gevolgen. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de politiezones Schoten en Brasschaat voor het gebruik van 

bodycams op het grondgebied van de gemeente Zoersel op volgende plaatsen: 

niet-besloten plaats inzet permanent mogelijk 

besloten plaats waarvan de politiediensten de 

beheerder zijn 

inzet permanent mogelijk 

voor publiek toegankelijke besloten plaats 

waarvan de politiediensten niet de beheerder is 

inzet mogelijk, enkel tijdens de duur van de 

interventie 

niet voor het publiek toegankelijke besloten 

plaats waarvan de politiediensten niet de 

beheerder zijn.  

inzet mogelijk, enkel tijdens de duur van de 

interventie 

Artikel 2: 

De korpschefs van de lokale politiezones Brasschaat, Schoten en Voorkempen krijgen een afschrift van 

dit besluit. 

Punt A.9:  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  

MOTIVERING: 

Juridische grond 

-  Artikel 39 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad een 

deontologische code aanneemt. 

-  Artikel 55 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het schepencollege een deontologische code 

aanneemt, die minstens de deontologische code zoals aangenomen door de gemeenteraad omvat. 

-  Artikel 193 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad een deontologische code voor 

het gemeentepersoneel aanneemt. 

- 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. 

Argumentatie 

Vanuit een werkgroep bestaande uit de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité sociale 

dienst, de algemeen directeur en de beleidsmedewerker – jurist werd een ontwerp van deontologische 

code voorbereid. De nota is opgesteld op basis van de bestaande code zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad op 28 september 2009 en het voorbeelddocument van VVSG en werd aangepast op 

basis van vijf centrale waarden uit de huidige missie voor Zoersel, gemeente en OCMW. Omdat deze 

waarden universeel zijn en geldig voor heel de organisatie werd het ontwerpdocument van 

deontologische code opgesteld zowel voor het personeel als voor de lokale mandatarissen met inbegrip 

van het bijzonder comité.   

Fasering en advies 

-  de gemeenteraadscommissie van 31 augustus 2020 

-  gunstig advies van het onderhandelings- en overlegcomité voor het personeel van gemeente en  

OCMW  

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid), 1 stem tegen (J. van Dongen) en 11 onthoudingen 

(CD&V en h-EERLIJK Zoersel) (W. Bollansée heeft niet gestemd): 

Artikel 1:  
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De deontologische code voor de gemeenteraadsleden inzake dienstverlening aan de bevolking, zoals 

die werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 28 september 2009, wordt ingetrokken. 

Artikel 2:  

De deontologische code voor de leden van de gemeenteraad, het schepencollege en het personeel, 

gehecht aan dit besluit, wordt goedgekeurd. 

Punt A.10:  Definitieve goedkeuring van een straatnaam voor een nieuwe insteekweg, verkaveling 

Kattenberg. 

De gemeenteraad; 

Overwegende dat er een straatnaam moeten worden toegekend voor een zijweg aan de Kattenberg in 

Halle; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen, gewijzigd bij decreten van 1 juli 1987 en 29 november 2002; 

Gelet op het advies van de culturele raad van 19 december 2019 waarbij werd voorgesteld om te opteren 

voor de naam ‘Tuimelaar’; 

Overwegende dat het schepencollege voorstelde om dit als nieuwe straatnaam toe te kennen aan de 

nieuwe zijweg. 

Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2020 tot toekenning van de straatnaam 

‘Tuimelaar’ in Halle; 

Overwegende dat het voorgeschreven openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden van 14 juli tot 28 

augustus 2020, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door het schepencollege in zitting van 13 juli 

2020 en waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend; 

Overwegende dat er advies werd gevraagd aan de Koninklijke Commissie van Advies voor 

Plaatsnaamgeving; 

Overwegende dat er geen schriftelijk advies werd ingediend binnen de 30 dagen waarna dit als gunstig 

mag worden beschouwd; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:  

De straatnaam ‘Tuimelaar’ wordt definitief toegekend. 

Punt A.11:  Voorlopige goedkeuring van een nieuwe straatnaam voor de zijstraat van De Blokskens. 

De gemeenteraad; 

Overwegende dat er een nieuwe straatnaam moet worden toegekend voor de zijstraat van De 

Blokskens; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen, gewijzigd bij decreten van 1 juli 1987 en 29 november 2002; 

Gelet op het advies van de culturele raad van 16 september 2020, waarbij wordt voorgesteld om te 

opteren voor de naam ‘BLOKSKENSERF’ voor De Blokskens; 

Op voorstel van het college; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:  

Artikel 1:  

De gemeenteraad stelt principieel voor de straatnaam ‘BLOKSKENSERF’ toe te kennen aan de 

nieuwe straat. 

Artikel 2:  

Het schepencollege wordt gelast met het instellen van een openbaar onderzoek. 

Artikel 3:  

Na sluiting van het openbaar onderzoek zal de gemeenteraad uitgenodigd worden definitief te 

beslissen tot toekenning van de nieuwe straatnamen. 

Punt A.12:  Intergemeentelijke vereniging TMVS dv - goedkeuring van de agenda van de algemene 

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

De gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv; 

Gelet op de statuten van TMVS dv;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 8 december 

2020, waarin de agenda werd meegedeeld;  

Gelet de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur; 
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BESLUIT met 22 stemmen voor (meerderheid en CD&V) en 3 stemmen tegen (h-EERLIJK Zoersel) 

(de raadsleden van Vlaams Belang weigerden mee te stemmen): 

Artikel 1  

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig 

voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 

6. Statutaire benoemingen 

7. Varia 

Artikel 2 

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 

namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering 

van TMVS dv vastgesteld op 8 december 2020, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te 

stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot 

de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Artikel 3 

Een afschrift van dit besluit zal : 

• hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 in 9000 Gent,  

• hetzij per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be,  

gestuurd worden. 

Punt A.13:  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. 

De gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 

opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 16 september 2020 werd opgeroepen om 

deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen die op 16 december 

2020 plaatsheeft in de Royal Yacht Club België, Thonetlaan 133 in 2020 Antwerpen;  

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 16 september 

2020 overgemaakt werd; 

Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in de 

verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 

(WVV): 

- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het 

nieuwe WVV 

- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging 

- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met 

invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid 

tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair 

onbeschikbare eigenvermogensrekening 

- Afstemming op de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat betreft 

de procedure schriftelijke besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen 

op afstand van de Algemene Vergadering 

- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure; 

Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht: 

- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds in de 

statuten opgenomen zetel 

- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities 

- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het 

personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging 

mailto:20201208BAVTMVS@farys.be
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- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling; 

Gelet op het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het ‘doel’ ten gevolge van de 

inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen worden aangebracht; 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 

vergadering;  

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op 

heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, 

digitaal dan wel schriftelijk; 

Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en 

richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus COVID-

19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan 

op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende 

agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een 

schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken. 

BESLUIT met 22 stemmen voor (meerderheid en CD&V) en 3 stemmen tegen (h-EERLIJK Zoersel) 

(de raadsleden van Vlaams Belang weigerden mee te stemmen): 

Artikel 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen van 16 december 2020: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 

a. Wijziging van het doel/voorwerp 

b. – Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II 

– Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 

17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlagen 1, 2, 3 en 4 

– Toevoegen van een artikel 29ter 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van 

de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 

agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen 

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de 

raad van bestuur opgestelde begroting 2021 

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende van het  WVV 

5. Statutaire benoemingen 

6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit 

openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel 

van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris 

overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 

1 juli 2020 en per 16 december 2020. 

 b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

7. Statutaire mededelingen.  

Artikel 2 

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Antwerpen met 

inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Fluvius Antwerpen. 

Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering 

De vertegenwoordiger van de gemeente die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de 

Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen op 16 december 2020 (of iedere andere 

datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 

2 van onderhavige beslissing. 

Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde 

statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en 

dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de 

vertegenwoordiger van de gemeente) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen 
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zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de 

deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene 

Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen 

overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 

en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius 

Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

Punt A.14:  Op verzoek van de Vlaams Belang en h-EERLIJK Zoersel-fracties: Bespreking van de 

Zoerselse actualiteit. 

Punt BP2:  Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Aanpassing van Art. 2.2 van  het 

‘Huishoudelijk Reglement’ van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad; 

Overwegende het huidige huishoudelijk reglement goedgekeurd op 15 september 2020; 

Overwegende het vastgelegde eind-uur van een gemeenteraadszitting in het huishoudelijk reglement; 

Overwegende de noodzaak om de agenda van de opeenvolgende gemeenteraden efficiënt te kunnen 

afwerken; 

Overwegende de besluitvorming van de gemeente efficiënt en tijdig te kunnen uitvoeren; 

OP VOORSTEL VAN DE VLAAMS BELANG FRACTIE met 25 stemmen voor (meerderheid, Vlaams 

Belang, CD&V evenwel zonder raadslid R. Van Elsacker en h-EERLIJK Zoersel evenwel zonder 

raadslid J. Vekemans) en 2 onthoudingen (raadsleden R. Van Elsacker en J. Vekemans): 

Aan het huishoudelijk reglement wordt volgende wijziging aangebracht aan artikel 2.2:  

Laatste § van artikel 2.2 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De gemeenteraad kan daarnaast beslissen om de zitting te laten schorsen om de resterende agenda 

van de zitting verder af te handelen op de donderdag in dezelfde week als de geschorste zitting.  Indien 

deze donderdag een feestdag is, krijgt de zitting haar vervolg, daags nadien, op woensdag in dezelfde 

week als de geschorste zitting”.  

Op deze vaste te volgen procedure bestaat er volgende uitzondering: 

Wanneer bij het afsluiten van een onafgewerkte gemeenteraad de meerderheid van de raadsleden 

beslist dat al de overblijvende onbehandelde punten zonder problemen kunnen verplaatst worden naar 

de volgende reeds geplande gemeenteraad wordt er geen extra gemeenteraad ingericht.” 

 

VRAAG VAN EEN BURGER 

 

Vraag van Jean Pierre Van Eetvelde: 

‘Naar aanleiding van jullie oproep op Facebook heb ik volgende vraag. 

Na het afschaffen van het contingent gratis huisvuilzakken, worden wij (inwoners van Zoersel), nu 

andermaal geconfronteerd met een prijsverhoging van 400% op het groenafval in het 

container/kringlooppark (Verhoging van 1 cent per kg naar 4 cent per kg). Waarschijnlijk zal de 

gemeenteraad wel antwoorden dat dit buiten wil om is en dat de beheerder van het kringlooppark een 

intercommunale is die zelf autonoom beslissingen kan doorvoeren (wat dan ook nog klopt). 

Maar mijns inziens had de gemeente hier toch wat weerwerk voor haar burgers kunnen aan de dag 

leggen, ten slotte is de gemeente Zoersel mede aandeelhouder in de intercommunale en heeft dus 

vanuit deze positie mede beslissingsrecht. Stel mij ook vragen bij de wettelijkheid van zo’n enorme 

prijsverhoging, moet dit niet eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Ministerie van 

Economische Zaken?’ 

Schepen Marc De Cordt: “Een beetje de herhaling van het agendapunt van de gemeenteraad van 

zowat een jaar geleden. Het is inderdaad zo dat het recyclagepark hier wordt uitgebaat door IGEAN, 

wij horen bij de cluster noord en binnen al die gemeenten die tot die cluster horen zijn de tarieven 

gelijk . IGEAN wordt natuurlijk bestuurd door de gemeenten. Wij gaan ons ook niet verstoppen achter 

IGEAN, en zeggen dat het hun beslissing is. Tarieven zijn inderdaad gewijzigd vanaf het begin van dit 

jaar en groenafval is verhoogd van 1 cent naar 4 cent per kg. Laat ons wel niet vergeten dat de eerste 

300 kg aangeboden groenafval gratis is. Verdient de gemeente hieraan? Helemaal niet. In 2018 was  

de kostprijs voor het recyclagepark nog iets meer dan 300.000 euro. Afvalverwerking kost geld, daar 
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kunnen we niet buiten. De vraag is, vragen we die bijdrage individueel aan de mensen of vragen we 

dat via de algemene middelen. Als je zegt, we doen het via de algemene middelen, dan moeten we de 

vraag durven stellen, iemand die op een klein appartement woont en een bescheiden inkomen heeft, 

moet die met zijn belastinggeld aan de gemeente bijdragen voor iemand met een villa die een immense 

grasvlakte heeft. Dat is eigenlijk de keuze tussen algemene middelen en individueel.  

Boodschap is natuurlijk dat groenafval voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door te composteren. En 

met de 300 kg die gratis kan aangeboden worden, daar kan je al heel wat groenafval voor afvoeren en 

daar kan het best gratis mee zijn. 

400% stijging dat lijkt een enorme toelage dat men bovenop moet betalen maar het komt neer op 10 à 

15 euro voor een aanhangwagen met groenafval bovenop de 300 kg gratis. Dit is  niet overdreven, dit 

is nog niet eens de ganse kostprijs voor de gemeente. Dit is een beslissing van IGEAN, die 

goedgekeurd is door deze gemeenteraad en waar wij als bestuur achterstaan. Want dat is de 

toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De vraag naar de wettigheid van het Ministerie van 

Economische Zaken is in dit verband niet van toepassing want dit gaat over een gemeentelijke 

retributie.  

Ik denk dat dat zowat het antwoord is op de vraag en dat is eigenlijk ook een beetje de herhaling van 

wat een jaar geleden bij de bespreking van dat agendapunt hier gezegd is op de gemeenteraad.” 

 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 23.15 uur. 

 

 

 

 

 

 
Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 


