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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
  

 

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 15 december 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  

Kristof Janssens  

Punt A.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. 

MOTIVERING: 

Feiten en context: 

Op 4 december 2020 vaardigde burgemeester Liesbeth Verstreken het besluit uit de zittingen van de 

raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, de gemeenteraad en de ocmw-raad van Zoersel 

van 15 december 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  4 december 2020 dient, conform artikel 134, §1 van de Nieuwe 

Gemeentewet, bekrachtigd te worden door de gemeenteraad. 

BESLUIT met 22 stemmen voor (meerderheid en CD&V) en 5 stemmen tegen (Vlaams Belang en h-

EERLIJK Zoersel): 

Artikel 1: 

Het besluit van de burgemeester van 4 december 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 15 december 2020 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus, wordt bekrachtigd.  

Punt A.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.  

De gemeenteraad; 

Overwegende dat steeds meer mensen met een zorgnood zelfstandig wonen, en dat ook de Zoerselse 

bevolking veroudert; 

Overwegende dat omwille van de verdichting en het toenemend aantal appartementen het aantal 

openbare parkeerplaatsen in de kernen in verhouding tot het aantal woongelegenheden vermindert;  

Overwegende dat tal van zorgverstrekkers zorg aan huis geven bij mensen die dit nodig hebben;  

dat het niet vinden van een parkeerplaats in de buurt van de woning van de zorgbehoevende vaak kan 

leiden tot tijdverlies; 

dat zorgparkeren, waarbij eigenaars of huurders van een woning te kennen kunnen geven dat het voor 

zorgverstrekkers toegelaten is te parkeren voor hun inrit of garage teneinde een zorgbehoevende in de 

buurt de nodige zorgen te kunnen geven, hier mee een oplossing aan kan geven;  

Op voorstel van de CD&V-fractie:  

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 
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Zoersel zal een systeem van zorgparkeren invoeren. 

Artikel 2: 

Aan het schepencollege wordt opdracht gegeven om na goedkeuring van het reglement het systeem verder 

uit te werken en de noodzakelijke communicatie te doen om het systeem op te starten op 1 maart 2021. 

Punt A.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. 

De gemeenteraad;  

Overwegende agendapunt 10 van de gemeenteraad van 24 november 2020; 

Overwegende de vele onbeantwoorde vragen op de zitting zelf; 

Overwegende verklaringen van de bevoegde schepen op de raad die in tegenstrijd zijn met de 

voorgelegde documenten (o.a. de locatie van het toekomstige zwembad: Zoersel of Zandhoven bleek 

al niet meer in Zoersel te kunnen); 

Overwegende grote onduidelijkheden over de gekozen selectieleidraad en het ontbreken van een 

formele pro/contra analyse in de verslagen van het college; 

Overwegende dat er geen enkele opheldering kon worden gegeven over wat er besproken werd op de 

intergemeentelijke werkgroepen door het ontbreken van officiële verslagen; 

Overwegende belangrijke informatie ons pas na de raad bereikte; 

Overwegende dat de gunningsprocedure en selectieleidraad blijkbaar met oogkleppen werd 

samengesteld. Zonder enig vooronderzoek en zonder enige formele beslissing van het schepencollege 

werd immers onder andere  al bepaald dat het zwembad een toeristische trekpleister moet zijn. 

Bovendien werd bij opmaak van de selectieleidraad uitsluitend met Plopsa gesproken; 

Overwegende dat op geen enkel moment voorafgaand overleg werd gepleegd met de gemeenteraad;  

Overwegende de Zoerselaar op geen enkel ogenblik betrokken is geweest in dit belangrijk dossier dat 

gedurende minstens 30 jaar een invloed zal hebben op het leven in Zoersel;  

Overwegende dat bij het nemen van een beslissing ook de mogelijkheid tot oprichting van een 

basiszwembad moet kunnen onderzocht worden.   

Overwegende dat de huidige in november goedgekeurde pps-formule uitsluitend gefocust is op 

megaprojecten waardoor een aantal potentiële kandidaten niet de mogelijkheid krijgen om hun 

voorstel in te dienen  

OP VOORSTEL VAN DE VLAAMS BELANG FRACTIE met 14 stemmen voor (oppositie en schepen C. Van 

Paesschen) en 13 stemmen tegen (meerderheid): 

Artikel 1:  

Er wordt zo snel mogelijk een gemeenteraadscommissie gehouden met tot doel de opmaak van een 

selectieleidraad die specifiek gericht is naar kandidaten voor realisatie van een basiszwembad. 

Artikel 2:  

Deze selectieleidraad met de oproep tot deelneming wordt op dezelfde wijze openbaar gemaakt als 

deze die op 27 november werd verzonden. 

Artikel 3:  

Nadat voor beide oproepen de kandidaat deelnemers bekend zijn zal de commissie opnieuw 

samenkomen om alle voorstellen van beide oproepen te beoordelen. 

Artikel 4:  

In de tijd die verloopt tussen beide gemeenteraadscommissies zal het college de nodige acties nemen 

om al de betrokken partijen, de Zoerselaar, de sportraad, de scholen, de sportclubs ruim te consulteren. 

Artikel 5:  

De commissie zal na beoordeling van alle voorstellen en rekening houdend met de resultaten van de 

consultaties mee bepalen wat de inhoud zal zijn van het bestek dat zal worden uitgeschreven.  

Punt A.4:  Op verzoek van de CD&V-fractie: opdracht aan het schepencollege tot het 

terbeschikkingstellen van  coronaveilige studeerruimten en examenlokalen voor Zoerselse 

studenten 

Met 13 stemmen voor (oppositie), 13 stemmen tegen (meerderheid zonder schepen Van Paesschen) en 

één onthouding (schepen Van Paesschen), wordt dit punt niet weerhouden. 
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Punt A.5:  Aanpassing van het politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke 

administratieve sancties, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 maart 2016. 

MOTIVERING 

Aanleiding en context 

De gemeente moet, ten behoeve van de inwoners, waken over de openbare orde met name de openbare 

rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de 

openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen. 

De gemeente Zoersel vormt samen met de gemeentes Brecht, Malle en Schilde de politiezone 

Voorkempen. Het uniform gemeentelijk politiereglement werd laatst in 2016 aangepast.  

Door veranderingen in de wet en evoluties in de samenleving is het aangewezen het reglement aan te 

passen. Volgende aanpassingen worden op korte termijn voorgesteld:  

- artikel rond het aanbrengen van visitekaartjes aan voertuigen 

- artikel rond lachgas 

- artikel rond affichering van de huurprijs 

- artikel rond het niet naleven van besluiten burgemeester 

- aanpassing boetebedrag 1e en 2de categorie inbreuken 

- invoeren van administratieve schorsing, intrekking of sluiting.  

Op lange termijn zal een revisie van het volledige politiereglement doorgevoerd worden. Ter 

voorbereiding hiervan zal samen met IGEAN een werkgroep worden opgericht. 

Juridische grond 

• wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 

• de artikelen 119 bis, 134 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet 

• KB van 30 augustus 2013 tot wijziging van het KB van 7 januari 2001 betreffende de vaststelling 

van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de 

wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties 

• KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 

betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende verkeersbord C3 en 

F103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen 

• wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 

het ten laste nemen van minderjarigen die een als een misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en 

het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 

• het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Adviezen 

-  het advies van de jeugdraad van 27 oktober 2020 luidende ‘de jeugdraad geeft een positief advies 

van het ontwerp GAS reglement van 14 oktober 2020’ 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigde gemeentelijk politiereglement, zoals 

opgenomen in bijlage. 

Artikel 2 

Het aangepaste politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties treedt 

in werking op 1 januari 2021.   

Artikel 3 

§1 Het aangepast politiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 287 en 288 van 

het decreet lokaal bestuur en overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 24 juni 2013. 

§2 Een afschrift van dit reglement wordt verzonden aan: 

- Parket van de procureur des Konings te Antwerpen 

- Politierechtbank te Antwerpen, griffie 

- Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, griffie 

- IGEAN milieu & veiligheid 

- de korpschef van de politiezone Voorkempen. 

Punt A.6:  Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en gemeente Zoersel 

voor de gezamenlijke uitvoering van wegen- en rioleringswerken naar aanleiding van het Pidpa-
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dossier K-14-035: 'Weg- en rioleringswerken in Jacobslaan (tot en met huisnr. 74), Grasmuslaan, 

Smallestraat en Van Der Graesenlaan. 

MOTIVERING 

Feiten en context: 

De Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) heeft het dossier K-14-035 Weg- en rioleringswerken in 

Jacobslaan (t.e.m. huisnummer 74), Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan aan Pidpa 

opgedragen op 20 augustus 2020 op het Geïntegreerd Investeringsprogramma 2020-1. 

De gemeente Zoersel wenst gelijktijdig de bovenbouw van deze straten aan te passen en dit samen met 

de werken van Pidpa.  

Goedkeuring wordt gevraagd voor de samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en gemeente Zoersel 

voor de gezamenlijke uitvoering van deze werken.  

Juridische grond 

- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 

latere wijzigingen 

- het bestuursdecreet van 7 december 2018 

- het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad  en de artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk 

toezicht 

- 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, en 

latere wijzigingen 

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

- het 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. 

- het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:  

De samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en de gemeente Zoersel voor het dossier ‘K-14-035 Weg- 

en rioleringswerken in Jacobslaan (t.e.m. huisnummer 74), Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der 

Graesenlaan’ wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: 

Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 

Punt A.7:  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)' 

MOTIVERING 

Feiten en context: 

De Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) heeft het dossier K-14-036 Weg- en rioleringswerken in 

Oudstrijderslaan, Melkweg, Paul Edwinlaan en Medelaar (tot nr. 38) aan Pidpa opgedragen op 20 

augustus 2020 op het Geïnvesteerd Investeringsprogramma 2020-1. 

De gemeente Zoersel wenst gelijktijdig de bovenbouw van deze straten aan te passen en dit samen met 

de werken van Pidpa.  

Goedkeuring wordt gevraagd voor de samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en gemeente Zoersel 

voor de gezamenlijke uitvoering van deze werken.  

Juridische grond 

- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 

latere wijzigingen 

- het bestuursdecreet van 7 december 2018 

- het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad  en de artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk 

toezicht 
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- 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, en 

latere wijzigingen 

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

- het 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. 

- het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:  

De samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en de gemeente Zoersel voor het dossier ‘K-14-036 Weg- 

en rioleringswerken in Oudstrijderslaan, Melkweg, Paul Edwinlaan en Medelaar (tot nr.38)’ wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2: 

Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 

Punt A.8:  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. 

Aanleiding en context 

-  Gemeente en ocmw Zoersel neemt voor de activiteit ‘distributienetbeheer elektriciteit en gas’ deel 

aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 

-  Vanuit de Vlaamse overheid werden openbare dienstverplichtingen opgelegd aan de 

distributienetbeheerders waaronder de plicht om het rationeel energieverbruik te bevorderen bij 

lokale besturen.  

-  Fluvius Antwerpen formuleert via haar werkmaatschappij Fluvius cvba, die optreedt in naam en 

voor rekening van Fluvius Antwerpen, een aanbod om de gemeente te ondersteunen bij het 

energiebeheer van de gebouwen en openbare verlichting. Het juridisch kader waarbinnen de 

maatregelen uit dit aanbod kunnen worden uitgevoerd, wordt vastgelegd in een 

kaderovereenkomst. Wanneer gemeente en ocmw Zoersel beroep wenst te doen op een maatregel 

uit het aanbod, zal hieromtrent een specifieke overeenkomst worden afgesloten.   

-  Tussen gemeente en ocmw Zoersel en de opdrachthoudende vereniging IVEKA werd een 

kaderovereenkomst afgesloten op 31 augustus 2010 welke nu beëindigd is. De ondertekening van 

de nieuwe kaderovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd.   

Juridische grond 

-  artikel 6.4.1/7 van het Energiebesluit van 19 november 2010 

-  het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40 – 41 en deel 3 

Titel 3 

-  het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 420 dat stelt dat de 

toetreding van een gemeente of de uitbreiding van haar aansluiting bij een opdrachthoudende 

vereniging afhankelijk is van een beslissing van de gemeenteraad. 

Argumentatie 

-  Per energiebesparende maatregel waarvoor het gemeentebestuur beroep wenst te doen op de 

diensten van Fluvius cvba zal een afzonderlijke specifieke overeenkomst worden afgesloten. Deze 

overeenkomsten gelden in uitvoering van de bijgevoegde kaderovereenkomst. De aanvaarding van 

de in de specifieke overeenkomsten geformuleerde aanbod impliceert een beheersoverdracht. 

-  De kaderovereenkomst bepaalt de algemene modaliteiten van de samenwerking tussen gemeente en 

ocmw Zoersel en Fluvius Antwerpen. Zij voorziet de mogelijkheid om een aanbod te formuleren 

om het gemeentebestuur te ondersteunen bij het energiebeheer. 

-  Naast de kaderovereenkomst kunnen ook specifieke overeenkomsten opgemaakt worden.  

-  Indien aan de vraag van de gemeente kan voldaan worden door het aanbieden van een  

consultancydienstverlening zal hiervoor een afzonderlijke specifieke overeenkomst gesloten  

worden tussen de gemeente en Fluvius Antwerpen. 

-  Indien een projectaanpak aangewezen is kan een specifieke projectovereenkomst afgesloten 

worden. 
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-  Daarnaast kan Fluvius Antwerpen ook een financiering ter beschikking stellen van de gemeente 

indien deze dit wenst. De kaderovereenkomst bepaalt de modaliteiten en voorwaarden volgens 

dewelke Fluvius Antwerpen de financiering zal verstrekken en de gemeente het gefinancierde 

bedrag zal terugbetalen. De concrete modaliteiten worden in een financieringsovereenkomst 

vastgelegd. 

-  De prijs voor de geleverde energiediensten wordt bepaald in de specifieke overeenkomsten en 

omvat investeringskosten, studiekosten, … 

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

(Vlaams Belang):  

Artikel 1: 

De gemeenteraad verleent goedkeuring om de hierbij gevoegde kaderovereenkomst goed te keuren en 

af te sluiten met Fluvius Antwerpen, Antwerpsesteenweg 260 in 2660 Hoboken-Antwerpen met het 

oog op het potentieel leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, 

(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie binnen de modaliteiten van de specifieke 

overeenkomsten. 

Artikel 2: 

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om deze 

overeenkomst te ondertekenen. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg overgemaakt aan de 

bevoegde diensten (duurzamegebouwen@fluvius.be – Fluvius Antwerpen, Antwerpsesteenweg 260 in 

2660 Hoboken-Antwerpen).  

Punt A.9: 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 

MOTIVERING 

Voorgeschiedenis 

Na het vernieuwen van de ramen en het isoleren van de daken, is een stookplaatsrenovatie een 

volgende logische stap om de school De Kiekeboes duurzamer te maken. 

Voor het renoveren van de stookplaats van GBS De Kiekeboes wordt gebruik gemaakt van de 

procedure die uitgewerkt werd door de distributienetbeheerder (DNB) Fluvius Antwerpen. 

Het betreft een overeenkomst tussen de DNB en gemeente en ocmw Zoersel waarbij de DNB 

een definitief ontwerp opmaakt en de projectcoördinatie op zich neemt. Hierbij geeft 

gemeente en ocmw Zoersel aan de DNB, die aanvaardt en optreedt als opdrachtencentrale, de 

opdracht om in haar naam en voor haar rekening het definitieve ontwerp uit te werken, de 

hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uit te schrijven, te gunnen en toe te wijzen aan 

(een) kandida(a)t(en) en toe te zien op de uitvoering van deze activiteiten door de 

opdrachtnemer(s). 

Deze overeenkomst heeft als contractnummer ZOER-G-TC-20-20-428, versie 1 en werd 

opgemaakt op 4 november 2020. 

Juridische grond: 

- het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 40 en 41, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

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

en latere wijzigingen; 

- het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

- het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen de artikelen 326 tot en 

met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

- 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, en 

latere wijzigingen; 

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

- het 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. 

- het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

mailto:duurzamegebouwen@fluvius.be
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Feiten en context: 

Door Eandis werd een globale energie-audit uitgevoerd in de school De Kiekeboes. Als 

energiebesparende maatregel werd toen voorgesteld om de stookplaatsen te vernieuwen en samen te 

voegen. De huidige ketels van de stookplaats onder de turnzaal hebben bovendien een negatief 

verbrandingsrapport gekregen. De ketels zijn nog wel veilig maar niet meer onder de milieunorm af te 

stellen. 

Financiële gevolgen 

Het voorstel is de opdracht “Stookplaatsrenovatie GBS De Kiekeboes via procedure van Fluvius” te 

laten verlopen via het projectcontract ZOER-G-TC-20-20-428 tegen het nagerekende offertebedrag 

van € 158.823,43, excl. btw, of € 171.467,48 incl. btw (studies 21% btw, werken 6% btw). 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetraming 

R001071. 

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

(Vlaams Belang): 

Artikel 1:  

Het projectcontract “Stookplaatsrenovatie GBS De Kiekeboes via procedure van Fluvius”, word 

goedgekeurd tegen het nagerekende offertebedrag van € 158.823,43, excl. btw, of € 171.467,48, incl. 

btw (studies 21% btw, werken 6% btw). De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de 

lastvoorwaarden van deze overeenkomst. 

Artikel 2:  

Het projectcontract ZOER-G-TC-20-20-428 in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Artikel 3:  

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op 

budgetraming R001071. 

Punt A.10:  Goedkeuring van een reglement op zorgparkeren. 

MOTIVERING 

Feiten en context 

Zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt waardoor tijd 

voor verzorging verloren gaat aan het zoeken van een parkeerplaats.  Om hierop een antwoord te 

bieden, werd reeds in verschillende gemeenten het systeem van ‘zorgparkeren’ ingevoerd. 

De mogelijkheid van zorgparkeren vergemakkelijkt het werk en de mobiliteit van zorgverstrekkers. Bij 

zorgparkeren biedt de bewoner vrijwillig de beschikbare ruimte voor de garage of oprit aan, waardoor 

zorgverstrekkers deze kunnen gebruiken als parkeerplaats voor de uitvoering van de zorg, zonder dat 

deze op dezelfde locatie moet plaatsvinden.  Deze vrijwillig aangeboden zorgparkeerplaats wordt door 

de bewoner aangeduid met een sticker aan zijn garage of oprit.  De opmaak van dit reglement is op 16 

november 2020 door het schepencollege beslist op voorstel van inwoners en de seniorenraad van 9 

november 2020.  Indien de zorgverstrekker beschikt over een zorgparkeerkaart, kan de zorgverstrekker 

voor de duur van de verzorging gebruik maken van de beschikbare parkeerruimte met een maximum 

van 45 minuten. 

Juridisch kader 

- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 40, 41 en 56 

- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van   

  het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

Argumentatie 

Steeds meer mensen met een zorgnood wonen langer zelfstandig en doen daarbij beroep op 

zorgverstrekkers. Deze moeten vaak rondrijden en parkeren op grotere afstand, wat kan leiden tot 

tijdverlies. Met de kernverdichting en de bouw van steeds meer appartementen in de kernen wordt het 

aantal beschikbare parkeerplaatsen en de te gebruiken parkeerruimte steeds meer beperkt in verhouding 

tot het aantal woongelegenheden. Via het invoeren van een systeem van zorgparkeren kunnen burgers die 

dit wensen kenbaar maken dat ze de ruimte op de straat voor hun inrit of garage ter beschikking willen 

stellen van de zorgverstrekkers. Dit geeft de zorgverstrekkers de mogelijkheid om hier tijdens hun 

huisbezoeken, die meestal maar kort zijn, toch vlakbij te parkeren.  

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1 : 

De gemeenteraad keurt het bijgevoegd gebruiksreglement zorgparkeren op Zoersels grondgebied goed. 
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Artikel 2: 

Het reglement zorgparkeren treedt in werking van zodra alle praktische modaliteiten zijn uitgewerkt 

met als streefdatum 1 maart 2021. 

Punt A.11: 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. 

Feiten en context 

- De gemeente Zoersel heeft op 19 december 2017 het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel, afgekort 

AGB Zoersel, opgericht. 

- Op basis van de ramingen van het aantal bezoekers en het aantal ontleningen voor de periode 2021 

heeft het AGB Zoersel heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2021. Op 

basis van deze ramingen heeft het AGB Zoersel vastgesteld dat voor de periode 2021 de inkomsten 

voor de bezoekersgelden minstens 73.653,29 euro (exclusief 6% btw) moeten bedragen om 

economisch rendabel te zijn. 

- Het AGB Zoersel heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2021. Op basis 

van deze ramingen heeft het AGB Zoersel vastgesteld dat voor de periode 2021 de inkomsten voor 

het ontlenen van boeken en tijdschriften minstens 120.619,65 euro (exclusief 21% btw) moeten 

bedragen om economisch rendabel te zijn. 

- Het AGB Zoersel heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2021. Op basis 

van deze ramingen heeft het AGB Zoersel vastgesteld dat voor de periode 2021 de inkomsten voor 

het ontlenen van cd’s en dvd’s minstens 7.699,13 euro (exclusief 21% btw) moeten bedragen om 

economisch rendabel te zijn. 

- Om economisch rendabel te zijn wenst AGB Zoersel vanaf 1 januari 2021 de voorziene 

bezoekersgelden (inclusief 6% btw) te verhogen tot 1,00 euro per bezoeker. 

- Om economisch rendabel te zijn wenst AGB Zoersel vanaf 1 januari 2021 de voorziene 

ontleningsgelden voor boeken en tijdschriften (inclusief 21% btw) te verlagen tot 0,79 euro per 

ontlening. 

- Om economisch rendabel te zijn wenst AGB Zoersel vanaf 1 januari 2021 de voorziene 

ontleningsgelden voor CD’s en DVD’s (inclusief 21% btw) te verlagen tot 0,79 euro per ontlening. 

- De gemeente Zoersel erkent dat het AGB Zoersel, op basis van deze ramingen, de voorziene 

bezoekersgelden (inclusief 6% btw) en ontleningsgelden (inclusief 21% btw) moet wijzigen tot 

bovenvermelde prijzen. 

- Rekening houdend met de culturele en sociale functie van deze faciliteiten wenst de gemeente 

Zoersel dat tijdens het kalenderjaar 2021 het recht op toegang en het ontlenen van materialen uit de 

eigen collectie kosteloos is voor de bezoeker. De gemeente wenst immers de bezoekers- en 

ontleningsgelden te beperken opdat de faciliteiten toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente 

Zoersel verbindt er zich toe om vanaf 1 januari 2021 deze beperkte bezoekers- en ontleningsgelden 

te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. 

Juridische grond 

- Artikel 41§2 23° van het decreet lokaal bestuur 

- de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 waarin de oprichting en de statuten van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel, afgekort AGB Zoersel, werden goedgekeurd; 

- de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 door de Vlaamse minister 

van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding op 30 maart 

2018 en de publicatie van deze beslissing in het Belgische Staatsblad van 30 april 2018. 

- Het prijssubsidiereglement voor de bibliotheek van Zoersel zoals goedgekeurd op de gemeenteraad 

van 17 december 2019.  

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

(Vlaams Belang) 

Artikel 1: 

Het prijssubsidiereglement voor AGB Zoersel goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 

2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2021. Met ingang van 1 januari 2021 kent de gemeenteraad 

prijssubsidies toe aan AGB Zoersel, zoals vermeld in de artikelen 2 tot en met 4. 

Artikel 2: 
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De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Zoersel voor het recht op toegang tot de 

bibliotheekinfrastructuur bedraagt € 1,00 per bezoeker (inclusief 6% btw). 

Artikel 3: 

De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Zoersel voor het ontlenen van boeken en 

tijdschriften bedraagt € 0,79 per ontlening (inclusief 21% btw). 

Artikel 4: 

De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Zoersel voor het ontlenen van cd’s en 

dvd’s bedraagt € 0,79 per ontlening (inclusief 21 % btw). 

Artikel 5: 

§1 De prijssubsidies kunnen steeds geëvalueerd worden in het kader van een periodieke evaluatie van 

de totale exploitatieresultaten van het AGB Zoersel. In de mate er een prijssubsidieaanpassing 

noodzakelijk is zal AGB Zoersel deze steeds documenteren. 

§2 Het AGB Zoersel moet op de 10e werkdag van elk kwartaal de gemeente Zoersel een overzicht 

bezorgen van het aantal bezoekers waaraan recht op toegang, boeken of strips ontleend werden of 

overige materialen ontleend werden tijdens het voorbije kwartaal. Dit overzicht dient tevens het 

bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren 

middels de uitreiking van een debetnota die het AGB Zoersel uitreikt aan de gemeente Zoersel. De 

gemeente Zoersel dient deze debetnota te betalen aan het AGB Zoersel binnen de 30 werkdagen na 

ontvangst. 

Artikel 6: 

De provinciegouverneur zal in kennis gesteld worden van dit besluit zoals bepaald in artikel 286 §1 

van het decreet lokaal bestuur.  

Punt A.12:  Goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor AGB 

Zoersel. 

MOTIVERING 

Juridische grond 

-  de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 

lokale besturen 

-  de beslissing van de minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden van 26 juni 2018 tot 

vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels 

en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen  

-  de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 

- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de  

meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en 

beheerscyclus  

- de vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 door de Raad van 

Bestuur van 15 december 2020 

BESLUIT met 25 stemmen voor, 1 stem tegen (raadslid J. van Dongen) en 1 onthouding (raadslid W. 

Bollansée): 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 voor AGB Zoersel 

goed. 

Artikel 2: 

De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 voor AGB Zoersel vertoont volgende 

samenvatting in euro: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

gecumuleerd budgettair 

resultaat 

19.244 20.233 21.222 22.211 23.199 24.188 

beschikbaar budgettair 

resultaat 

19.244 20.233 21.222 22.211 23.199 24.188 

autofinancieringsmarge 27.521 989 989 989 989 989 

Punt A.13:  Goedkeuring van de wijzigingen aan de lijst met nominatief toegekende subsidies voor 

2020. 

MOTIVERING:  

Juridische grond 
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-  artikel 41, tweede lid, 23° van het decreet lokaal bestuur 

-  de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2019 betreffende de goedkeuring van de lijst 

met nominatief toegekende subsidies voor 2020 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan de lijst met nominatief toegekende subsidies voor 2020 als 

volgt goed: 

Algemene nominatieve werkingssubsidies Huidig bedrag wijziging 
Nieuw 

bedrag 

Burgemeesters voor Vrede 0,00 50,00 50,00 

welzijnsraad 1.250,00 -1.000,00 250,00 

Sint-Paulus 4.261,00 3.090,99 7.351,99 

Sint-Antonius Abt 5.153,00 1.841,71 6.994,71 

werkingstoelage brandweerzone 676.657,00 654,00 677.311,00 

werkingstoelage politiezone 2.277.042,00 -379.507,00 1.897.535,00 

Andere specifieke nominatieve werkingssubsidies   

federaal programma - deel toelage aan 

stedenband Bohicon 32.000,00 18.000,00 50.000,00 

Toegestane investeringssubsidies   

Brandweerzone 245.167,00 -20.927,00 224.240,00 

KFC Antonia 0,00 10.949,00 10.949,00 

Punt A.14:  Goedkeuring van de dotatie voor politiezone Voorkempen. 

De gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 40, derde en zesde lid, en 71, eerste lid; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 november 2001 houdende nadere regels inzake de berekening 

en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 

Overwegende dat bij de goedkeuring van de politiebegroting 2021 rekening werd gehouden met de 

verdeelsleutel zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 16 november 2001 houdende nadere regels 

inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 

meergemeente politiezone; 

Overwegende dat op artikelnummer 330/03/485-48 van de politiebegroting 2.332.631,00 euro 

werd ingeschreven als te ontvangen bijdrage van de gemeente Zoersel, m.n. 22,59 % van de som van 

alle gemeentelijke bijdragen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

De bijdrage van de gemeente Zoersel voor 2021 aan de politiezone wordt vastgesteld op 2.332.631,00 

euro. Het nodige krediet wordt ingeschreven in het meerjarenplan 2020 - 2025. 

Punt A.15:  Kennisname van de dotatie aan de hulpverleningszone Rand. 

De gemeenteraad; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in het bijzonder artikel 68;  

Gelet op de omzendbrief BB 2014 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, ABB, 

Boudewijnlaan 30 bus 70 in 1000 Brussel, van 5 september 2014 waarbij wordt gemeld dat vanaf 1 

januari 2015 de brandweerzones actief worden;  

Overwegende dat het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet worden gefinancierd door de 

gemeenten van deze zone; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2014 houdende goedkeuring van de 

overeenkomst af te sluiten tussen de zone Rand en de gemeenten inzake de financiële verdeelsleutel en 

de daaraan verbonden modaliteiten; 

Overwegende dat werd goedgekeurd de dotatie per gemeente vast te stellen op basis van volgende 

criteria: 
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• 75 % inwonersaantal 

• 25 % kadastraal inkomen; 

Overwegende dat het gemeentelijk aandeel 5,11% bedraagt van het te financieren saldo 2021 van de 

hulpverleningszone Brandweer Zone Rand;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 november 2016 houdende goedkeuring van de 

waardebepaling en verrekening van de roerende goederen binnen Brandweer Zone Rand; 

Overwegende dat werd goedgekeurd 75% van de waarde van de roerende goederen te verrekenen door 

middel van een clearing die gespreid wordt over een periode van 10 jaar (2017-2026); 

Overwegende dat de zoneraad in zitting van 27 november 2020 de begroting 2021 goedkeurde;  

Overwegende dat het gemeentelijk aandeel in de werkingsbijdrage 731.768 euro zal bedragen;  

Overwegende dat het gemeentelijk aandeel van de investeringstoelage 251.559 euro zal bedragen; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de toelichting gegeven door de hulpverleningszone Rand bij de begroting 2021. 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Voor het dienstjaar 2021 zal een gemeentelijke werkingsbijdrage van 731.768 euro worden 

overgemaakt aan de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand.  

Artikel 2:  

Voor het dienstjaar 2021 zal een gemeentelijke investeringstoelage van 251.559 euro worden 

overgemaakt aan de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand.  

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de financieel directeur en de 

hulpverleningszone Brandweer Zone Rand.  

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

MOTIVERING 

Juridische grond 

-  de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 

lokale besturen 

-  de beslissing van de minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden van  26 juni 2018 tot 

vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels 

en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen  

-  de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 

- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de  

meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en 

beheerscyclus 

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid) en 12 stemmen tegen (oppositie): 

Artikel 1: 

De gemeenteraad stelt de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 vast met volgende 

limitatieve kredieten in euro: 

 2020 2021 

Exploitatie- 

uitgaven 

23.583.034 25.344.466 

Investerings- 

uitgaven 

9.606.497 8.873.014 

Ontvangsten uit 

leningen en leasings 

7.078.912 4.594.489 

Uitgaven voor 

toegestane leningen 

en betalingsuitstel 

273.838 54.705 

Artikel 2: 

De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 vertoont volgende samenvatting in euro: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Gecumuleerd 

budgettair resultaat 

2.759.505 2.077.432 2.092.478 2.107.028 2.168.149 2.118.265 

Beschikbaar budgettair 

resultaat 

1.747.734 1.056.829 1.062.834 1.068.129 1.119.773 1.060.182 

autofinancieringsmarge 1.143.706 -747.321 -89.049 144.404 357.990 661.980 

Punt A.17:  Goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor ocmw 

Zoersel. 

MOTIVERING 

Juridische grond 

-  de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 

lokale besturen 

-  de beslissing van de minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden van  26 juni 2018 tot 

vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels 

en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen  

-  de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 

- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de  

meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en 

beheerscyclus 

- de vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 door de ocmw-raad van 

15 december 2020 

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid) en 12 stemmen tegen (oppositie): 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt de kredieten van ocmw-Zoersel binnen de eerste aanpassing van het 

meerjarenplan 2020 - 2025 goed. 

Artikel 2: 

De eerste aanpassing van meerjarenplan 2020 - 2025 vertoont volgende samenvatting in euro: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

gecumuleerd 

budgettair resultaat 

2.759.505 2.077.432 2.092.478 2.107.028 2.168.149 2.118.265 

beschikbaar budgettair 

resultaat 

1.747.734 1.056.829 1.062.834 1.068.129 1.119.773 1.060.182 

autofinancieringsmarge 1.143.706 -747.321 -89.049 144.404 357.990 661.980 

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

MOTIVERING:  

Juridische grond 

-  artikel 41, tweede lid, 23° van het decreet lokaal bestuur 

BESLUIT met 23 stemmen (meerderheid, CD&V en h-EERLIJK Zoersel) voor en 2 onthoudingen 

(Vlaams Belang): 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de lijst met nominatief toegekende subsidies voor 2021 als volgt goed: 

Algemene nominatieve werkingssubsidies   

Burgemeesters voor Vrede 50,00 

Vlaamse vereniging voor dierenbescherming 75,00 

Clara Fey 90,00 

Algemeen Nederlands Zangverbond 250,00 

Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer 250,00 

Rode kruis 300,00 

Ziekenzorg Sint-Paulus Malle 300,00 

Kind en Gezin - consultatiebureau Zoersel 500,00 

oudercomité Antoniusschool 500,00 

oudercomité B&N 500,00 

oudercomité Kiekeboes 500,00 
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oudercomité Klim-Op 500,00 

oudercomité Pierenbos 500,00 

oudercomité Sint-Elisabethschool 500,00 

oudstrijders Zoersel 525,00 

KVG Zoersel 750,00 

Samana Sint-Antonius 750,00 

Ziekenzorg Ontmoeting Halle 750,00 

Samana Sint-Elisabeth Zoersel 750,00 

Cultuurraad 1.250,00 

Jeugdraad 1.250,00 

seniorenraad 1.250,00 

Sportraad 1.250,00 

welzijnsraad 1.250,00 

Landelijke Kinderopvang - onthaalouders 1.400,00 

gemachtigde signaalgevers 1.500,00 

bezoekerscentrum Zoersel bos 3.000,00 

eurozoersel (jaarlijks) 3.000,00 

Sint-Paulus 5.753,56 

Sint-Antonius Abt 1.858,51 

Sint-Elisabeth 9.133,00 

werkgroep De Bijl 5.500,00 

werkingstoelage brandweerzone 731.768,00 

werkingstoelage politiezone 2.332.631,00 

WZC De Buurt 1.050.000,00 

bond beter leefmilieu  0,05 euro per inwoner 

Kempens landschap 0,2  euro per inwoner 

heemkundige kring  basisbedrag 1.800 te indexeren 

Regionaal landschap de voorkempen volgens formule: (€ 0,2 * inwonersaantal 

Zoersel) + (€ 0,05 * inwonersaantal lokaal 

werkingsgebied RLDV * opp Zoersel/opp 

werkingsgebied RLDV) 

Andere specifieke nominatieve werkingssubsidies 

centen voor instrumenten 500,00 

cultuurraad - organisatie 11-juli viering 2.500,00 

federaal programma - deel toelage aan 

stedenband Bohicon 37.000,00 

KFCE - schoonmaak en nutsvoorzieningen 

infrastructuur 4.000,00 

welzijnsraad - organisatie kerstmarkt 5.000,00 

OKRA - infrastructuur Gestelsebaan basisbedrag 2.400 te indexeren 

Toegestane investeringssubsidies 

Brandweerzone 251.559,00 

Land van Playsantiën 11.495,00 

Punt A.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. 

MOTIVERING 
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Voorgeschiedenis 

De Vlaamse regering keurde op 28 maart 2014 het besluit over de toekenning van compensatie aan 

gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroep-werknemers, definitief goed.  

Dit besluit zorgt voor een vereenvoudiging van de bestaande regeling. Het besluit behoudt het systeem 

van de samenwerkingsovereenkomst, maar zorgt voor een harmonisering ervan met het bestaande 

systeem van de groenjobs.  

Zowel steden en gemeenten als private organisaties kunnen een aanvraag voor compensatie 

(subsidiëring) indienen. Hiervoor werd in mei 2014 een toetredingscontract ondertekend met het 

Departement LNE van de Vlaamse overheid. De gemeente Zoersel heeft twee takenpakketten van 600 

uren toegewezen gekregen. Dit is gelijk aan één voltijds equivalent van 1200 uur per jaar volgens het 

vroegere systeem van de MiNa-werkers. Per takenpakket (600 uur) wordt een financiële 

tegemoetkoming gegeven van 5.250 euro (of 10.500 euro/VTE). 

Juridische grond: 

- het decreet lokaal bestuur, en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad 

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

en latere wijzigingen 

- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 

- het gemeentedecreet, en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht 

- 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, en 

latere wijzigingen 

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 15 (toegang 

voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie 

van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben) en artikel 89, § 1, 1° (sociale en 

andere specifieke diensten) 

- het 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. 

- het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen 

Feiten en context: 

In het kader van de opdracht ‘Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het uitvoeren 

van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers’ werd een bestek met nr. 2020-022 

opgesteld. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 151.239,66, excl. btw, of € 182.999,99, incl. 21% 

btw, voor twee jaar.  

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via een vereenvoudigde onderhandelings-procedure met 

voorafgaande bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op budgetraming R00207. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na erover beraadslaagd te hebben; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:  

Het bestek met nr. 2020-022 en de raming voor de opdracht ‘Afsluiten samenwerkingsovereenkomst 

met betrekking tot het uitvoeren van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers’, opgesteld 

door de dienst leefmilieu wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 151.239,66, excl. btw, of 

€ 182.999,99, incl. 21% btw, voor twee jaar. 

Artikel 2:  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3:  



gemeenteraad van 15 december 2020 

In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de 

opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele 

integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben. 

Artikel 4:  

In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is de 

toegang tot uitvoering van de opdracht gereserveerd voor sociale inschakelings-ondernemingen. 

Artikel 5:  

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

Artikel 6:  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op budgetraming R00207. 

 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting op vrijdag 18 december 2020 om 00.10 

uur. 

 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 


