
Bekendmaking besluiten gemeenteraad van 15 december 2020 
 

OPENBARE ZITTING 

  

1. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 4 december 2020 tot organisatie van de raad 

van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn van Zoersel van 15 december 2020 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding 

van het coronavirus. 

2. Op verzoek van de CD&V-fractie: opdracht aan het schepencollege tot het uitwerken van een 

reglement op zorgparkeren in de kernen van Zoersel.  

3. Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: intrekking van beslissing agendapunt 10 van de 

gemeenteraad van 24 november 2020 (betreffende beslissing tot bekendmaking en goedkeuring 

gunningsprocedure en selectieleidraad in het kader van de zoektocht naar een financieel haalbaar 

alternatief voor het huidige zwembad van Pulderbos op een nog nader te bepalen locatie) en 

beslissing tot oprichting van een gemeenteraadscommissie ter onderzoek naar alle mogelijke pistes 

om tot de realisatie te komen van een structurele zwembadoplossing.  

4. Aanpassing van het politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties, 

zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 maart 2016. 

5. Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en gemeente Zoersel voor de 

gezamenlijke uitvoering van wegen- en rioleringswerken naar aanleiding van het Pidpa-dossier K-14-

035: 'Weg- en rioleringswerken in Jacobslaan (tot en met huisnr. 74), Grasmuslaan, Smallestraat en 

Van Der Graesenlaan. 

6. Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en gemeente Zoersel voor de 

gezamenlijke uitvoering van wegen- en rioleringswerken naar aanleiding van het Pidpa-dossier K-14-

036: 'Weg- en rioleringswerken in Oudstrijderslaan, Melkweg, Paul Edwinlaan en Medelaar (tot 

nr.38)' 

7. Goedkeuring van een kaderovereenkomst tussen Fluvius Antwerpen en gemeente Zoersel met het 

oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) 

energie en energie-efficiëntie. 

8. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor de 

stookplaatsrenovatie van de gemeentelijke basisschool De Kiekeboes via een procedure van Fluvius 

9. Goedkeuring van een reglement op zorgparkeren. 

10. Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 houdende goedkeuring van het 

prijssubsidiereglement voor het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel en goedkeuring van het 

prijssubsidiereglement voor het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel. 

11. Goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor AGB Zoersel. 

Verderzetting geschorste gemeenteraad op 17 december 2020 

13. Goedkeuring van de wijzigingen aan de lijst met nominatief toegekende subsidies voor 2020. 

14. Goedkeuring van de dotatie voor politiezone Voorkempen. 

15. Kennisname van de dotatie aan de hulpverleningszone Rand. 

16. Vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. 

17. Goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor ocmw Zoersel. 

18. Goedkeuring van de lijst met nominatief toegekende subsidies voor 2021. 

19. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor het afsluiten van 

een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het uitvoeren van milieugerelateerde taken door 

doelgroepwerknemers. 

 

 


