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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
  

 

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 20 april 2021. 

 

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  

verontschuldigd : Kristof Janssens 

Punt A.1:  Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 9 april 2021 tot organisatie van 

de gemeenteraad van Zoersel van 20 april 2021 conform de federale maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus. 

MOTIVERING: 

Feiten en context: 

Op 9 april 2021 vaardigde burgemeester Liesbeth Verstreken het besluit uit de zitting van de 

gemeenteraad van Zoersel van 19 april 2021 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  9 april 2021 dient, conform artikel 134, §1 van de Nieuwe 

Gemeentewet, bekrachtigd te worden door de gemeenteraad. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

Het besluit van de burgemeester van 9 april 2021 tot organisatie van de zitting van de gemeenteraad 

van Zoersel van 20 april 2021 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus, wordt bekrachtigd.  

Punt A.2:  Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Opdracht aan de gemeentelijke 

vertegenwoordiger bij SHM de Voorkempen en SVK SAS om toe te treden tot de Vlaamse 

raamovereenkomst voor sociale verhuurders inzake het onderzoek naar buitenlandse eigendommen 

van sociale huurders te agenderen op de raden van bestuur van beide sociale verhuurders 

MOTIVERING 

Argumentatie 

Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor de doelgroep die er effectief recht op heeft. 

Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen woning of bouwgrond bezitten. De 

controle op binnenlands onroerend bezit kan door de sociale verhuurder eenvoudig via de 

kruispuntbank sociale zekerheid gecontroleerd worden. Voor buitenlandse eigendommen is dat niet zo 

eenvoudig. FOD Financiën beschikt vaak niet over de nodige gegevens. Het is dan noodzakelijk om 

ter plaatse in het buitenland na te  gaan of iemand dergelijk bezit al dan niet heeft. Naast effectieve 

controle in het buitenland vereist dit ook de kennis van de praktijken en de regelgeving van al die 

verschillende landen. 

Vlaams minister Diependaele voor Wonen stelt een kaderovereenkomst ter beschikking van sociale 

verhuurders die onderzoek voeren naar buitenlands bezit. Er is ook in financiële ondersteuning 

voorzien door tussenkomsten ten voordele van de sociale verhuurders die dit laten onderzoeken. 

Private onderzoeksbureaus gespecialiseerd in het onderzoek naar onroerende goederen in het 

buitenland kunnen in 41 landen onderzoeksopdrachten uitvoeren. 

Juridische grond 
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- het besluit van de Vlaamse regering van 12 maart 2021 tot vergoeding van sociale verhuurders 

voor het uitvoeren van onderzoek naar buitenlands onroerend bezit van sociale huurders 

- de Vlaamse codex Wonen van 2021 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De gemeenteraad verzoekt SHM de Voorkempen en SVK SAS met aandrang om in te tekenen op de 

Vlaamse raamovereenkomst voor sociale verhuurders voor het uitvoeren van onderzoek naar 

buitenlands onroerend bezit van sociale huurders en geeft de opdracht aan haar vertegenwoordigers in 

de raden van bestuur van beide sociale verhuurders om deze toetreding toe te laten voegen aan de 

agenda van de raad van bestuur indien dit nog niet zou beslist zijn.  

Artikel 2:  

De gemeenteraad vraagt aan SHM de Voorkempen en aan SVK SAS om het vooronderzoek te laten 

uitvoeren naar eigendommen in het buitenland van sociale huurders volgens risico-inschatting van de 

situatie van de sociale huurder en indien nodig het vooronderzoek te laten volgen door een uitgebreid 

onderzoek ten gronde zoals beschreven in de raamovereenkomst.  Aan de voorzitter van het Bijzonder 

Comité Sociale Dienst wordt opgedragen situaties waar het risico bestaat op het niet voldoen van de 

sociale huurder aan de voorwaarden voor sociale huur te signaleren aan de SHM of het SVK. 

Punt A.3:  Op verzoek van de CD&V-fractie: opdracht aan het schepencollege tot het 

terbeschikkingstellen van coronaveilige studeerruimten en examenlokalen voor Zoerselse 

studenten. 

De studenten uit het hoger onderwijs voelen de gevolgen van de coronacrisis. Er zijn online lessen, er is 

weinig sociaal contact en er is geen normaal studentenleven. Veel studenten verblijven ook niet op hun 

kot, maar volgen de lessen en studeren van thuis uit, nu al meer dan een jaar lang.   

Een goede studieomgeving is cruciaal voor goede studieresultaten maar ook voor het mentale welzijn van 

de studenten. De vraag naar veilige studieruimtes in steden en gemeenten is dan ook de vraag die bij veel 

studenten leeft.  Het grote gebruik van de gemeenschappelijke studieruimtes doorheen het voorbije jaar 

weerspiegelt ook de noodzaak.  

Niet alleen het studeren moet in goede omstandigheden kunnen gebeuren. Ook het afleggen van online 

examens vereist een rustige omgeving en een voldoende sterk en stabiel internet. Niet alle studenten 

beschikken daar over en dat geeft extra stress.  

Met een omzendbrief van 1 december ll reikte de Vlaamse Regering bij monde van ministers Somers, 

Dalle en Weyts een kader met richtlijnen aan waarbinnen lokale besturen studeerplekken voor studenten 

kunnen organiseren. De richtlijnen betreffen onder meer reservatie, beschermingsmaatregelen, 

bewegingsstromen, minimumafstanden en een mondmaskerplicht.  

In november en december 2020 vroeg CD&V Zoersel bij monde van gemeenteraadslid Lander Van Steen 

en via een bijgevoegd agendapunt om gemeenschappelijke studieruimten, coronaveilig georganiseerd, in 

de verschillende deelgemeenten te voorzien. Dit werd echter niet aanvaard.  

Wel organiseerde de gemeente zogenaamde stille studeerplekken, enkel voor wie onmogelijk thuis of op 

kot kon studeren.  

Gelet op de ontradende communicatie en de manier van organiseren, kenden deze stille studeerplekken 

deden er maar een heel beperkt aantal studenten beroep op.  

Ook nu gelden er nog strikte coronamaatregelen, terwijl studenten zich volop moeten beginnen 

voorbereiden op de examens. In antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Brecht 

Warnez van 30 maart 2021 antwoordde minister Bart Somers dat de omzendbrief van 1 december 2020 

werd getoetst aan het wetgevend kader en deze test doorstaat. De richtlijnen blijven dan ook gelden. 

De CD&V-fractie stelt daarom voor dat de gemeenteraad de opdracht geeft aan het schepencollege om zo 

snel mogelijk veilige studeerruimten, conform de omzendbrief van 1 december 2020,  ter beschikking te 

stellen voor Zoerselse studenten in de drie deelgemeenten, alsook examenlokalen.   

Overwegende dat de coronacrisis zwaar weegt op studenten; 

Dat een goede studieomgeving cruciaal is voor goede studieresultaten maar ook voor het mentale 

welzijn;  

Dat bij veel studenten de vraag leeft naar het voorzien van gezamenlijke studeerruimtes; 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van lessen Lichamelijke 

Opvoeding in infrastructuur van lokale besturen, lessen buiten de schoolinfrastructuur en de 
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organisatie van stille studeerplekken in tijden van Covid-19, dd 1 december 2020, waarin richtlijnen 

worden gegeven om de studeerruimtes op een coronaveilige manier te organiseren;  

Op voorstel van de CD&V-fractie:  

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

Open VLD en Groen): 

Artikel 1:  

Aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om zo spoedig mogelijk 

studeerruimten en examenlokalen ter beschikking te stellen van Zoerselse studenten, conform de 

richtlijnen vervat in de Omzendbrief van 1 december 2020. 

Artikel 2:  

De studeerruimten vermeld in artikel 1 ter beschikking te stellen in de drie deelgemeenten; voor de 

deelgemeente Halle onderzoekt het college welk lokaal hiervoor geschikt is en bezorgt hierover 

informatie tegen 1 mei 2021. 

Punt A.4:  Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Oprichting van een “Overlegorgaan van 

zelfstandigen” 

Dit punt werd NIET goedgekeurd met 5 stemmen voor (h-EERLIJK Zoersel en Vlaams Belang), 13 

stemmen tegen (N-VA, Open VLD en Groen) en 8 onthoudingen (schepen C. Van Paesschen en 

CD&V zonder raadslid J. De Prins die de zitting tijdens dit punt tijdelijk had verlaten). 
Punt A.5: Op verzoek van de CD&V-fractie: Beslissing tot aankoop van slimme rattenvallen en 

uitbreiding van het takenpakket van de gemeentelijke rattenvanger. 

De gemeenteraad; 

Overwegende dat ratten ziekten kunnen dragen die schadelijk kunnen zijn voor mensen, gebouwen 

kunnen beschadigen en voedsel kunnen besmetten  

Dat de gemeente Zoersel sinds 2020 gestopt is met het ter beschikking stellen van rattenvergif aan 

haar inwoners. 

Dat de gemeente Zoersel sinds 2020 het takenpakket van de gemeentelijke rattenvanger op privéterrein 

heeft beperkt tot preventieve taken.  

Dat verschillende Zoerselse wijken te kampen hadden en hebben met een rattenprobleem. 

Dat de huidige preventieve maatregelen bij een rattenprobleem onvoldoende zijn om het probleem 

structureel op te lossen.  

Dat.het rattenvergif dat verkocht wordt voor particulieren onvoldoende sterk is om de rattenplaag aan 

te pakken. 

Dat ratten resistent worden tegen dit aan particulieren verkocht rattenvergif. 

Dat het verkeerd gebruik van rattenvergif kan leiden tot primaire en secundaire intoxicatie.  

Dat rodenticiden met een concentratie van meer dan 0,0025% werkzame stof volgens de Verordening 

528/2012 worden verboden voor particulieren en niet-professionele gebruikers.  

Dat het gebruik van rodenticiden ook risico’s kan inhouden voor mensen, huisdieren en het milieu. 

Dat het de taakstelling is van de gemeente om voor de veiligheid en gezondheid van haar inwoners te 

zorgen. 

Dat de federale overheidsdienst volksgezondheid aanraadt om, alvorens rodenticiden te 

gebruiken, altijd de mogelijkheid te overwegen om niet-chemische preventie- en controlemethoden 

(bv. vallen) te gebruiken. 

Dat ratten zowel op publieke en private plaatsen lopen. 

Dat de gemeente Zoersel gekwalificeerde rattenvangers in dienst heeft die op gans het Zoerselse 

grondgebied kunnen ingezet worden om ook door middel van niet-chemische preventie- en 

controlemethoden de rattenpopulatie in te dijken. 

Dat er slimme, gifloze, rattenvallen in omloop zijn die een minder risicovolle bestrijdingsmethode van 

plaagdieren vormen 

Dat een voordeel van een slimme val ook is dat het zo goed als geen andere soorten doodt. 

Dat slimme rattenvallen de biodiversiteit ten goede komen. 

Op voorstel van de CD&V fractie: 

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

Open VLD en Groen): 

Artikel 1: 

De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om zogenaamde 
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slimme rattenvallen aan te kopen.   

Artikel 2: 

De gemeentelijke rattenvangers zullen worden ingezet voor het plaatsen van deze slimme rattenvallen, 

en dit zowel op publiek terrein als op privéterrein, in functie van de noodwendigheden om de 

problematiek van ratten op een efficiënte manier te bestrijden. 

Punt A.6:  Advisering van de jaarrekening 2020 van het bestuur van de eredienst Sint Martinus. 

MOTIVERING: 

Juridische grond 

- Het decreet van 7 mei 2004  betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten 

in het Vlaams gewest bepalen dat de jaarrekening van de besturen van de eredienst onderworpen is aan 

het advies van de gemeenteraad. 

Feiten, context en argumentatie 

- De jaarrekening 2020 van het bestuur van de eredienst van Sint-Martinus Halle, door de kerkraad 

goedgekeurd op 29 januari 2021, kwam toe bij het gemeentebestuur op 28 februari 2021. 

- In het budget voor 2020 was geen exploitatietoelage voorzien. 

- Het totaal aan exploitatie-uitgaven bedraagt 14.445,69 euro, er werd 14.345,36 euro overgeboekt naar 

investeringen, de exploitatie-ontvangsten bedragen 17.329,59 euro. Het resultaat van het eigen boekjaar 

bedraagt -11.461,46 euro. Rekening houdend met het overschot uit het voorgaande jaar, vertoont de 

jaarrekening voor 2020 een exploitatieoverschot van 90.529,77 euro.  

- Dit overschot zal, zoals de regelgeving het voorschrijft, in rekening worden gebracht met de berekening 

van eventuele toekomstige exploitatietoelagen. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

De gemeenteraad geeft gunstig advies over de jaarrekening 2020 van het bestuur van de eredienst van  Sint-

Martinus Halle. 

Punt A.7:  Advisering van de jaarrekening 2020 van het bestuur van de eredienst Sint-Elisabeth 

Zoersel. 

MOTIVERING: 

Juridische grond 

- Het decreet van 7 mei 2004  betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten 

in het Vlaams gewest bepalen dat de jaarrekening van de besturen van de eredienst onderworpen is aan 

het advies van de gemeenteraad. 

Feiten, context en argumentatie 

- De jaarrekening 2020 van het bestuur van de eredienst van Sint-Elisabeth Zoersel, door de kerkraad 

goedgekeurd op 27 januari 2021, kwam toe bij het gemeentebestuur op 1 februari 2021. 

- In het budget voor 2020 stond geen exploitatietoelage ingeschreven. 

- Het totaal aan exploitatie-uitgaven bedraagt 25.201,55 euro, de exploitatie-ontvangsten bedragen 

31.184,47 euro. Het resultaat van het eigen boekjaar bedraagt 5.982,92 euro. Rekening houdend met het 

overschot uit het voorgaande jaar en de exploitatietoelage, vertoont de jaarrekening voor 2020 een 

exploitatieoverschot van 28.863,18 euro.  

- Dit overschot zal, zoals de regelgeving het voorschrijft, in rekening worden gebracht met de berekening 

van eventuele toekomstige exploitatietoelagen. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

De gemeenteraad geeft gunstig advies over de jaarrekening 2020 van het bestuur van de eredienst van  Sint-

Elisabeth Zoersel. 

Punt A.8:  Advisering van de jaarrekening 2020 van het bestuur van de eredienst Sint-Antonius 

Abt. 

MOTIVERING: 

Juridische grond 

- Het decreet van 7 mei 2004  betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten in het Vlaams gewest bepalen dat de jaarrekening van de besturen van de eredienst 

onderworpen is aan het advies van de gemeenteraad. 

Feiten, context en argumentatie 

- De jaarrekening 2020 van het bestuur van de eredienst van Sint-Antonius Abt, door de kerkraad  

goedgekeurd op 20 februari 2021, kwam toe bij het gemeentebestuur op 28 februari 2021. 
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- In het budget voor 2020 was een exploitatietoelage voorzien van 8.393,99 euro. Deze werd gedragen 

door Zoersel (6.994,71 euro) en Schilde (1.399,28 euro). 

- Het totaal aan exploitatie-uitgaven bedraagt 16.365,62 euro, de exploitatie-ontvangsten bedragen 

14.505,32 euro. Het resultaat van het eigen boekjaar is -1.860,30 euro. Rekening houdend met het 

overschot uit het voorgaande jaar, vertoont de jaarrekening voor 2020 een exploitatieoverschot van 

12.509,40 euro.  

- Dit overschot zal, zoals de regelgeving het voorschrijft, in rekening worden gebracht met de 

berekening van eventuele toekomstige exploitatietoelagen. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

De gemeenteraad geeft gunstig advies over de jaarrekening 2020 van het bestuur van de eredienst van  Sint-

Antonius Abt. 

Punt A.9:  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de inrichting van het 

vaccinatiecentrum en van het financieel overzicht. 

MOTIVERING 

Feiten en context 

Op 15 februari 2021 openden in Vlaanderen 95 vaccinatiecentra in het licht van de bestrijding van de 

Corona-epidemie.  Voor de eerstelijnszone Voorkempen organiseren de betrokken gemeenten en de 

eerstelijnszone Voorkempen het vaccinatiecentrum in het Provinciaal Vormingscentrum van Malle. 

De organisatie van het vaccinatiecentrum brengt kosten met zich mee.  De Vlaamse regering wil voor 

de financiering van de vaccinatiecentra het belfortprincipe toepassen, wat in dit verband betekent dat 

de Vlaamse regering de volledige werking van het vaccinatiecentrum in principe zal financieren via 

subsidies aan de gemeenten en de eerstelijnszones. 

De gemeenten Zoersel, Schilde, Wijnegem, Brecht, Zandhoven en Malle willen de kosten voor de 

organisatie van het vaccinatiecentrum dragen wanneer de financiering van de Vlaamse overheid 

ontoereikend zou blijken om het vaccinatiecentrum vlot te laten draaien. 

Juridische gronden 

• artikel 41 van het decreet lokaal bestuur over de bevoegdheden van de gemeenteraad alsook de 

artikelen 392-395 over het interbestuurlijk samenwerkingsverband 

• het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning 

• het ‘Draaiboek voor het vaccinatiecentrum’ van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid van de 

Vlaamse overheid 

• het besluit van de Vlaamse regering van 22 januari 2021 tot toekenning van een subsidie voor 

infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum 

Argumentatie 

De deelnemers aan de samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht willen de nodige 

afspraken maken over de oprichting van een vaccinatiecentrum, onder meer (maar niet beperkt tot) de 

logistieke voorwaarden, de inbreng van de middelen, personeel en de bestuurlijke en democratische 

terugkoppeling.  Het is aan te raden dat de algemene bestuurlijke aansturing van het vaccinatiecentrum 

gebeurt volgens de principes van de intergemeentelijke samenwerking uit het decreet lokaal bestuur, 

meer bepaald met een beheerscomité, dat enkel moet samenkomen indien noodzakelijk voor 

fundamentele beslissingen en voor democratische terugkoppeling. 

Een voorontwerp van overeenkomst werd opgemaakt door de gemeente Malle en ter kennis gebracht 

van alle besturen en toegelicht op een informatievergadering op 31 maart 2021. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1 

De samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk 

samenwerkingsverband “Vaccinatiecentrum Voorkempen” wordt goedgekeurd (ad hoc).  

Punt A.10:  Aanvaarding van een kosteloze grondafstand in Sniederspad. 

MOTIVERING:  

Voorgeschiedenis 

Op 18 juli 2016 werd een verkavelingsvergunning met ref 2016/4 afgeleverd aan landmeter Bart 

Luyckx, Achterstraat 110 in 2980 Zoersel namens de familie Van Reempts-Vandersteenen. De grond 

die binnen de ontworpen rooilijn valt, moet als gevolg hiervan kosteloos worden overgedragen aan de 

gemeente als openbaar domein. 

Feiten en context 
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- het opmetingsplan van 24 januari 2016, opgemaakt door landmeter Bart Luyckx 

- de hypothecaire getuigschriften van 2 september en 29 oktober 2020, afgeleverd door het derde 

hypotheekkantoor te Antwerpen 

- het bodemattest van 4 mei 2020, afgeleverd door OVAM 

- het uittreksel uit de kadastrale legger van 4 mei 2020, afgeleverd door de administratie van het 

kadaster 

- de akte tot eigendomsoverdracht, opgesteld door notaris Dirk Luyten te Mechelen 

Juridische grond 

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

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:   

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

Sniederspad ter plaatse gekend “De Paardenmarkt”, volgens titels kadastraal gekend als 2de afdeling, 

sectie C, deel van nummer 0482/02A2P0000, voor een oppervlakte volgens meting van 56 vierkante 

meter (gereserveerd perceelsidentificatienummer 482/02V2P0000) 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.11:  Aanvaarding van een kosteloze grondafstand in de Achterstraat. 

MOTIVERING:  

Voorgeschiedenis 

Op 21 september 2020 werd een omgevingsvergunning met ref OMV-2020042674 afgeleverd aan 

Nancy Bellekens, Thibautstraat 10 in 2100 Antwerpen. De grond die binnen de ontworpen rooilijn 

valt, moet als gevolg hiervan kosteloos worden overgedragen aan de gemeente als openbaar domein. 

Feiten en context 

- het opmetingsplan van 10 december 2020, opgemaakt door landmeter-expert Marc Claes 

- de hypothecaire getuigschriften van 15 maart 2019 en 25 september 2020, afgeleverd door het derde 

hypotheekkantoor te Antwerpen 

- het bodemattest van 19 maart 2021, afgeleverd door OVAM 

- het uittreksel uit de kadastrale legger van 25 september 2020, afgeleverd door de administratie van het 

kadaster 

- de akte tot eigendomsoverdracht, opgesteld door notarissen Michielsen en Wittens te Wijnegem 

Juridische grond 

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

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:   

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

de Achterstraat, volgens titels kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie I, deel van nummer 194/E, 

voor een oppervlakte volgens meting van 9 vierkante meter (gereserveerd perceelsidentificatienummer 

194/G) wordt aanvaard.   

Artikel  2:   

De gemeente Zoersel wordt vertegenwoordigd bij sterkmaking. 

Artikel  3:    

Alle kosten en rechten vallen ten laste van de afstanddoener. 

Punt A.12:  Goedkeuring van een beleidskader met het oog op burgerparticipatie bij omvangrijke 

projecten rond hernieuwbare energie. 

Feiten, context en argumentatie 

- Door het ondertekenen van het Burgemeesterconvenant en de goedkeuring van het Klimaatplan 

engageert de gemeente Zoersel zich om de CO2 uitstoot met minimaal 40% te verminderen tegen 

2030 (tegenover het referentiejaar 2012).  

- Om deze doelstelling te behalen, moeten er naast het drastisch verlagen van de energievraag ook 

maatregelen genomen worden om de energie die we nodig hebben zo duurzaam mogelijk op te 

wekken via hernieuwbare energiebronnen.  
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- Binnen het verhaal van hernieuwbare energie is het belangrijk om burgers mee te krijgen. Vaak is het 

probleem dat mensen enkel de lasten ervaren bij omvangrijke projecten rond het opwekken van 

hernieuwbare energie, bij voorbeeld de bezorgdheid over de impact van windmolenprojecten op hun 

woonkwaliteit.  

- Door voor de burgers niet alleen de nadelen (lasten), maar ook de voordelen (lusten) te koppelen aan 

projecten rond hernieuwbare energie kunnen we het maatschappelijk draagvlak verhogen. 

- Via burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, een zogenaamde ‘REScoop’ 

(Renewable Energy Sources cooperative), kunnen burgers naast de lasten ook de lusten ervaren van 

omvangrijke duurzame energie investeringen.  

- Een burgercoöperatie erkend door REScoop maakt het mogelijk dat hernieuwbare energieopwekking 

in handen van de lokale bevolking blijft. Zo’n erkende burgercoöperatie werkt bovendien op basis 

van de 7 ICA-principes (International Coöperatieve Alliance). Door deze principes te hanteren 

kunnen de burgers als aandeelhouder mee hernieuwbare energie oogsten, mee inspraak hebben, mee 

bepalen naar wie, tegen welke prijs en wat er met de winst gebeurt.  

- Lokale overheden kunnen een krachtig signaal geven via een gemeenteraadsbeslissing waarin voor 

de bouw van omvangrijke hernieuwbare energieprojecten, en zeker op publieke en semi-publieke 

plaatsen maar ook op private plaatsen gestreefd wordt naar 50% burgerparticipatie.  

- Verschillende andere gemeenten (Eeklo, Laarne, Geraardsbergen, Kontich,…) gaven reeds dit 

signaal. Met dit besluit sluit de gemeente Zoersel zich daarbij aan.  

- Als blijkt dat burgercoöperaties geen interesse vertonen, kan dit uiteraard niet de enige aanleiding 

zijn om het beoogde project niet te laten plaatsvinden.  

Juridische gronden 

-  de Europese richtlijn 2018/2001 van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2018 ter 

bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, in het bijzonder artikel 22 dat 

aangeeft dat bij de planning van de benodigde infrastructuur voor hernieuwbare energieproductie 

rekening moet worden gehouden met beleidsmaatregelen die verband houden met de deelname van 

diegenen die door de projecten worden geraakt, in het bijzonder de plaatselijke bevolking en dat de 

lidstaten deze richtlijn in werking moeten doen treden uiterlijk op 30 juni 2021 

-   het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

-  ondertekening Burgemeestersconvenant op 27 september 2016, waarbij de gemeente Zoersel de 

doelstellingen van het Burgemeestersconvenant 2030 onderschrijft 

-  het gemeenteraadsbesluit over de goedkeuring van het ‘klimaatplan Zoersel 2030’ van 20 juni 2020 

Financiële aspecten 

De beslissing heeft geen rechtstreekse budgettaire weerslag 

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid) en 13 stemmen tegen (oppositie):  

Artikel 1: 

De gemeenteraad bevestigt het belang van burgerparticipatie bij grootschalige hernieuwbare 

energieprojecten (zon, wind, water,…) om lokale natuurlijke rijkdom voor iedereen toegankelijk te 

maken en een draagvlak te creëren bij de plaatselijke bevolking. Daartoe ondersteunt de gemeente de 

rechtstreekse participatie via burgercoöperaties, die de ICA-principes respecteren, bij nieuwe 

hernieuwbare energieprojecten, tenzij het project uitsluitend productie voor eigen gebruik voorziet. 

Artikel 2: 

Op het grondgebied van de gemeente Zoersel streven we naar een rechtstreekse participatie van 50% 

burgerparticipate via burgercoöperaties, die de ICA-principes respecteren, voor alle hernieuwbare 

energieprojecten die niet uitsluitend voor eigen energieverbruik worden opgericht.  

Artikel 3: 

Bij nieuwe energieprojecten op gronden eigendom van de gemeente worden in de 

aanbestedingsprocedure minstens 30% van de gunningspunten ingezet op het gunningscriterium 

‘percentage aanbieden lokale financiële participatie’ en worden ook volgende kwantitatieve en 

kwalitatieve gunningscriteria opgenomen: 

-  opzetten van een informatie- en communicatiecampagne door de bouwheer of exploitant voor, 

tijdens en na het energieproject 

-  aanbieden van overige tegemoetkomingen door de bouwheer of exploitant, zoals het engagement of 

financieren van rationeel energiegebruik en/of hernieuwbare energieprojecten in de gemeente of de 

directe omgeving 



gemeenteraad van 20 april 2021 

-  opgeven van twee referenties van gelijkaardige projecten, waarbij o.a. informatie, 

communicatie, en financiële participatie werden uitgewerkt en gerealiseerd. 

Artikel 4: 

Voor nieuwe hernieuwbare energieprojecten op gronden van semipublieke rechtspersonen – zoals 

gedefinieerd door de Vlaamse overheid in artikel 1.2, eerste lid, 21° van het decreet Grond en 

Pandenbeleid- en op publieke gronden die geen eigendom zijn van de gemeente, wordt een kader 

geschapen dat uitgaat van minstens 50% rechtstreekse participatie via burgercoöperaties en dat de 

gunningscriteria van artikel 3 van dit besluit zo maximaal mogelijk toepast. 

Artikel 5: 

§1. Wanneer blijkt dat onvoldoende burgerparticipatie mogelijk is, dit praktisch onmogelijk blijkt of 

dat de burgercoöperaties geen interesse hebben, kan dit geen belemmeringsgrond vormen om het 

dossier definitief te blokkeren. 

§2. De initiatiefnemer van de hernieuwbare energieprojecten kan de lokale overheid nooit 

verantwoordelijk stellen voor het niet halen van de streefnorm van 50%, of eisen dat de lokale 

overheid dan mee het project financiert. 

Artikel 6: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de provincie Antwerpen, REScoop Vlaanderen, 

Fluvius en Igean.  

BP1:  Op verzoek van de Vlaams Belang fractie: Verkeerssituatie Zoerselsteenweg 

Dit punt werd NIET goedgekeurd met 13 stemmen voor (oppositie) en 14 stemmen tegen 

(meerderheid) 

 

Mededelingen:  

1. Brief van toezicht op de aanvullende klacht van Firmus Advocaten aangaande openbaarheid van 

bestuur 

2. Lokaal bemiddelingshandboek ombudsdienst Vlaanderen 

 

Omdat er voor het einde van de zitting door de raadsleden geen opmerkingen werden gemaakt over het 

verslag van de vorige zitting, wordt het goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de 

algemeen directeur. 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 00.07 uur. 
 

 

 

 
Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 


