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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
  

 

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 18 mei 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  

algemeen directeur: Kristof Janssens  

Punt A.1:  Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 7 mei 2021 tot organisatie van de 

zittingen van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, de gemeente- en ocmw-raad 

van Zoersel van 18 mei 2021 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus. 

MOTIVERING: 

Feiten en context: 

Op 7 mei 2021 vaardigde burgemeester Liesbeth Verstreken het besluit uit de zittingen van de raad 

van bestuur van het autonoom gemeenteraad, de gemeente- en ocmw-raad van Zoersel van 18 mei 

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  7 mei 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 7 mei 2021 tot organisatie van de zittingen van de raad van 

bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, de gemeente- en ocmw-raad van Zoersel van 18 mei 2021 

conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, wordt bekrachtigd.  

Punt A.2:  Op voorstel van de Vlaams Belang-fractie: De gemeenteraad geeft opdracht aan het 

college van burgemeester en schepenen om onze gemeente kandidaat te stellen via een 

overheidsopdracht bij VLAIO voor het zogenaamde ‘profploeg voor handelskernen’-concept. 

Dit punt wordt met 14 stemmen tegen (meerderheid) en 13 stemmen voor (oppositie) niet weerhouden. 

Punt A.3:  Op voorstel van Vlaams Belang Zoersel, h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V Zoersel: 

Aanpassing van artikel 11 en artikel 38 van het huishoudelijk reglement.  

De gemeenteraad; 

Overwegende dat krachtens artikel 38 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de 

OCMW-raad burgers momenteel hun vragen pas kunnen stellen op het einde van de raad; 

Overwegende dat de zitting vaak duurt tot 24 u.; 

Overwegende dat vragen (zoals omschreven in artikel 11 en 38) van zowel raadsleden als burgers 

meermaals niet meer aan bod kwamen, omdat de zitting door de voorzitter werd afgebroken;  

Overwegende dat het aangewezen is de zittingen van de gemeente- en OCMW-raad uiterlijk om 24u te 

beëindigen;  

Overwegende dat om redenen van klantvriendelijkheid burgers die een vraag hebben niet nodeloos 

moeten wachten tot de gemeenteraad is afgelopen en niet in onzekerheid mogen verkeren of ze hun 

vraag nog wel zullen kunnen stellen;  
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Overwegende dat daarom een wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld, zodat de 

inwoners die een vraag wensen te stellen dit kunnen doen voorafgaand aan de formele afhandeling van 

de agenda van de raad;  

Overwegende dat voor wat betreft vragen van raadsleden, zowel het raadslid dat de vraag stelt als het 

lid van het college van burgemeester en schepenen dat de vraag beantwoordt er belang bij heeft zich 

mondeling te kunnen uitdrukken i.p.v. schriftelijk te moeten communiceren; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11 van het huishoudelijk reglement elke mondelinge vraag 

van een raadslid voorafgaand schriftelijk en minimum 4 dagen voor de zitting aan de algemeen 

directeur moet worden bezorgd en daardoor dus in feite een schriftelijke vraag wordt;  

Overwegende dat hiervan slechts in geval van hoogdringendheid kan worden afgeweken;  

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad voorgaande overweging ook bevestigde door zijn 

e-mailbericht waarin hij verklaarde ‘De vragen zijn na het sluiten van de zitting niet meer aan bod 

gekomen en dus niet afdoende beantwoord, aldus volgen zij de procedure van de schriftelijke vragen’.  

BESLUIT:  

Op voorstel van de fracties Vlaams Belang Zoersel, h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V Zoersel: 

Art 1. met 14 stemmen voor (CD&V, h-EERLIJK Zoersel, Vlaams Belang en schepen C. Van 

Paesschen) en 13 stemmen tegen (N-VA, Open VLD en Groen) 

Artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad, zoals 

goedgekeurd op 23 februari 2021, wordt vervangen door:  

“De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen vragen te 

stellen. In principe gaat het om vragen met betrekking tot gemeentelijke aangelegenheden, die niet op 

de agenda van de gemeenteraad staan. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand 

na ontvangst schriftelijk geantwoord.  

Mondelinge vragen van gemeenteraadsleden worden voor aanvang van de behandeling van de 

gemeenteraadsagenda gesteld en beantwoord tijdens een vragenronde. Deze vragenronde start 30 

minuten voor de start van de behandeling van de gemeenteraadsagenda, doch nadat eerst burgers hun 

vragen hebben kunnen stellen.  

De fracties mogen beurtelings één vraag stellen, in volgorde van de grootte van de fractie en 

beginnend bij de grootste. Telkens wordt een nieuwe ronde gestart, totdat alle vragen gesteld zijn.  

Indien niet alle vragen van de gemeenteraadsleden gesteld en/of behandeld konden worden tijdens de 

vragenronde vooraleer de behandeling van de agenda van de gemeenteraad een aanvang neemt, zullen 

deze verder behandeld worden nadat de agenda werd afgewerkt.  

Te allen tijde start de behandeling van de agenda op het vooraf aangekondigde tijdstip. De 

vraagstelling en toelichting moeten kort zijn, evenals het daaropvolgend antwoord. Na het antwoord 

van de burgemeester of een bevoegde schepen heeft de vraagsteller nog een kort repliekrecht 

eventueel gevolgd door een antwoord van de burgemeester of schepen. De vraagsteller krijgt steeds 

het laatste woord, waarna de behandeling van de vraag als gesloten wordt beschouwd.  

De naam van de vraagsteller alsook de vraag zelf en het antwoord is raadpleegbaar via de publicatie 

van de audio-opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.  

Vragen van raadsleden naar verduidelijking van feitelijke gegevens of technische toelichtingen, die 

tijdens de zitting niet afdoende zijn beantwoord, worden schriftelijk beantwoord volgens de procedure 

van de schriftelijke vragen. Deze antwoorden worden gepubliceerd op de website.” 

Art.2 met algemeenheid van stemmen 

Artikel 38 van het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad, zoals 

goedgekeurd op 15 september 2020, wordt vervangen door: 

Dertig minuten voor de start van de behandeling van de gemeenteraadsagenda kunnen burgers hun 

vragen stellen aan de gemeenteraad en/of aan het college van burgemeester en schepenen tijdens een 

vragenronde. Deze vragen worden ter zitting mondeling gesteld, tenzij in uitzonderlijke 

omstandigheden schriftelijke indiening aangewezen is, zoals bedoeld in artikel 18.2, laatste lid, van dit 

reglement.  

De antwoorden zullen steeds mondeling gegeven worden.  De vraagstellers worden daartoe 

uitgenodigd door de voorzitter, die het woord verleent. De vragen dienen kort en duidelijk te zijn. 

Indien de vraagsteller te lang uitweidt, dan kan de voorzitter na voorafgaande waarschuwing de 

resterende spreektijd bepalen.  
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De vragen moeten betrekking hebben op aangelegenheden van algemeen lokaal belang.  

De vraagsteller mag maximum twee vragen stellen tenzij de voorzitter er anders over beslist. 

Vragen van burgers mogen geen aanleiding geven tot een debat in de raad.  

Onderwerpen die volgens de geest van het decreet lokaal bestuur dienen behandeld te worden in 

geheime zitting of die de persoonlijke levenssfeer raken, worden niet behandeld. Klachten en 

meldingen worden behandeld conform de procedure vastgesteld in het klachtenreglement. 

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

actieplan tegen fietsdiefstallen, met inbegrip van een proefproject voor camerabewaking en 

herinvoering van het systeem van bruikleenfietsen 

De gemeenteraad; 

Overwegende dat het, om inwoners te overtuigen en te blijven overtuigen verplaatsingen te maken met 

de fiets, belangrijk is een fietsvriendelijk beleid te voeren;  

Dat een beleid gericht op veiligheid, waaronder diefstalveiligheid van fietsstallingen, daar deel van 

uitmaakt; 

Dat het grote aantal fietsdiefstallen een niet aflatend probleem is;  

Dat dit onder meer blijkt uit het aantal aangiften, maar ook algemeen bekend is dat veel mensen geen 

aangifte doen, waardoor de reële cijfers hoger liggen;  

Dat, gelet op de blijvende problematiek en de gevolgen voor de slachtoffers een plan van aanpak 

noodzakelijk is;  

Dat bepaalde plaatsen zeer diefstalgevoelig blijken te zijn;  

Gelet op de ervaringen in andere steden en gemeenten die aantonen dat het aantal fietsdiefstallen 

afneemt op fietsenstallingen met camerabewaking; 

Overwegende dat de duidelijke aanwezigheid van camerabewaking ook een preventief effect heeft; 

Gelet op de beleidsintentie om snel en flexibel camerabewaking in te zetten om doeltreffende 

handhaving van alle overlast mogelijk te maken; 

Overwegende dat naast het materiële verlies dat slachtoffers van een fietsdiefstal lijden, zij ook 

geconfronteerd worden met praktische moeilijkheden, zoals problemen om zich te verplaatsen naar 

school, naar het werk, naar de bushalte, enz.; 

Dat met een systeem van bruikleenfietsen slachtoffers gedurende de eerste maand na de diefstal 

hiermee geholpen kunnen worden, en zij op die manier de tijd hebben om te wachten of hun fiets nog 

wordt teruggevonden, dan wel om zich een andere fiets aan te schaffen;  

Dat de gemeente Zoersel een aantal jaren geleden een project heeft opgezet, in samenwerking met de 

kringwinkel, doch dit inmiddels in onbruik is geraakt;  

Op voorstel van de CD&V-fractie; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

Opdracht te geven aan het schepencollege om, in nauw overleg met de politiezone, een actieplan op te 

maken tegen fietsdiefstallen en waarvan minstens een proefproject met camerabewaking deel uitmaakt 

en dit aan de gemeenteraad voor te leggen uiterlijk op 31 augustus 2021.   

Artikel 2: 

Het schepencollege organiseert via de Velotheek een systeem waarbij slachtoffers van een fietsdiefstal 

gedurende zes maanden een fiets in bruikleen kunnen krijgen op voorwaarde van aangifte van diefstal 

van hun gestolen fiets. 

Punt A.5:  Op voorstel van de CD&V-fractie: beslissing tot invoering van de gele doos 

Dit voorstel wordt, staande de zitting, ingetrokken door de CD&V-fractie. 

Punt A.6:  Beslissing tot oprichting van een lokale ondernemersraad (LOR). 

MOTIVERING 

Feiten en context: 

Elk beleidsniveau heeft zijn rol bij het uitstippelen van een economisch beleid en het succes ervan.  Ook 

lokale besturen zijn belangrijk voor ondernemingen en ondernemers.   

Door de huidige coronacrisis hebben vele ondernemingen nood aan ondersteuning en inspraak.  De 

gemeente Zoersel nam de voorbije periode al een aantal initiatieven om lokale ondernemers te 

ondersteunen.  De gemeente wenst via regelmatig overleg tussen de verschillende economische actoren in 

de gemeente het ondernemerschap in Zoersel te versterken en te stimuleren.  Daarom wordt overgegaan 
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tot de oprichting van een lokale ondernemersraad (LOR) 

Argumentatie: 

De lokale ondernemersraad (LOR) heeft als doel om op een onafhankelijke manier overleg te 

organiseren tussen de verschillende economische actoren in de gemeente om zo het ondernemerschap 

in Zoersel te versterken en te stimuleren.   

Dit gebeurt door : 

- overleg te plegen en de communicatie tussen het gemeentebestuur en de ondernemers te bevorderen 

- advies te verlenen over acties, initiatieven of dossiers die een weerslag hebben op de lokale economie 

en over alle zaken die verband houden met de activiteiten en belangen van zelfstandige ondernemers, 

ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen 

- activiteiten en initiatieven te stimuleren die de lokale economie ten goede komen. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1 : 

De gemeenteraad keurt de oprichting van een lokale ondernemersraad (LOR) goed. 

Artikel 2 : 

De LOR zal worden samengesteld uit een vertegenwoordiging van lokale handelaars, ondernemers, 

vrije beroepen en de land- en tuinbouw. 

Voor de samenstelling van de raad komen volgende personen in aanmerking : 

- Elke belangstellende ondernemer die een ondernemersnummer heeft en minstens een vestiging in 

Zoersel heeft 

- Elke ondernemer, KMO, handelaar of beoefenaar van een ambacht of vrij beroep. De ondernemer die 

zich als lid aanmeldt, dient aan te tonen dat hij ondernemer is in Zoersel en deelt daartoe zijn 

ondernemingsnummer en vestigingsadres mee.  

De afgevaardigde die middels een rechtspersoon optreedt, dient aan te tonen dat hij ondernemer is in 

Zoersel, deelt het ondernemingsnummer mee van de rechtspersoon, en legitimeert zich als 

bestuurder/zaakvoerder of, enkel bij gebreke aan bestuurder, als vennoot van de onderneming. De 

ondernemer deelt het vestigingsadres van de onderneming mee. 

Artikel 3 : 

De lokale ondernemersraad wordt als volgt samengesteld :  

Stemgerechtigde leden : 

- max. 1 vertegenwoordiger per plaatselijke handelsorganisatie 

- maximaal 4 vertegenwoordigers per deelgemeente. Er moet over de deelgemeentes heen wel voldaan 

zijn aan minimum de aanwezigheid van 1 vertegenwoordiger met een horecazaak, 1 

vertegenwoordiger uit de land-en tuinbouw, 1 vrij beroep en 2 vertegenwoordigers met een 

winkelruimte 

- 1 vertegenwoordiger uit de sector van de land- en tuinbouw 

- 1 vertegenwoordiger uit de sector van de vrije beroepen  

Indien er meer kandidaten zijn wordt op basis van de motivering van de kandidatuur bepaald wie deel 

uitmaakt van de LOR. 

Niet stemgerechtigde leden : 

- schepen bevoegd voor lokale economie 

- max. 1 afgevaardigde per fractie, zetelend in de gemeenteraad. 

- voorzitter Toerisme Zoersel vzw 

- de ambtenaar aangeduid om de zitting van de LOR te ondersteunen 

De LOR kiest uit haar stemgerechtigde leden een voorzitter en ondervoorzitter. 

Artikel 4 : 

De Raad adviseert, op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur. De raad werkt 

onafhankelijk van elke politieke of ideologische invloed. 

Artikel 5 : 

De vergaderingen van de LOR zullen minstens 2 maal per jaar plaatshebben.  De vergaderingen zijn 

niet openbaar. 

Artikel 6 : 

Aan het schepencollege wordt opdracht gegeven om een oproep te doen aan lokale handelaars, 

ondernemers, vrije beroepen en land- en tuinbouwers om zich kandidaat te stellen voor de LOR  De 

kandidaten zullen proberen in consensus de stemgerechtigde leden van de LOR aan te duiden rekening 
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houdende met artikel 3 waarna deze lijst van stemgerechtigde leden wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad ter goedkeuring. Indien de kandidaten niet tot een consensus komen zal het college een 

voorstel uit de kandidatenlijst opmaken rekening houdende met artikel 3 en deze ter goedkeuring 

voorleggen aan de gemeenteraad. 

Artikel 7:  

Er wordt een verslag gemaakt van elke vergadering. Het ter beschikking stellen gedurende 6 jaar van 

een digitale weergave van de vergadering volstaat ook. 

Artikel 8:  

Stemgerechtigde leden worden aangeduid voor eenzelfde periode als de gemeentelijke 

bestuurslegislatuur. In uitzonderlijke omstandigheden is vervanging mogelijk. Uiteraard kunnen leden 

zich opnieuw kandidaat stellen voor een nieuwe termijn. 

Punt A.7:  Goedkeuring van een toelagereglement tot uitzonderlijke toekenning van gemeentelijke 

werkingstoelagen aan erkende verenigingen in 2021 naar aanleiding van de covid19-pandemie 

MOTIVERING:  

De covid19-pandemie heeft een impact op de verdeling van onze gemeentelijke jaarlijkse 

werkingstoelagen aan de erkende verenigingen. De verschillende gemeentelijke toelagereglementen 

voor erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen kennen jaarlijks subsidies toe op basis van een 

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

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

activiteiten -buiten de wil van onze verenigingen om- in verenigingsseizoen 2020-2021 niet konden 

plaatsvinden willen we in 2021 net als in 2020 de gemeentelijke werkingstoelagen omzetten in een 

vast bedrag (forfait) per vereniging conform de bepalingen van dit toelagereglement.   

Juridische gronden  

- het decreet lokaal bestuur van 21 december 2018, in het bijzonder artikel 40 

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

erkenning en algemene subsidiëring van het jeugdwerk 

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

kampsubsidies  

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

jeugdhuizen 

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

sportverenigingen en een toelagereglement ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van 

sportverenigingen 

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

ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering met een accent op kwaliteitsvolle 

jeugdsport begeleiding 

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

subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen 

Financiële gevolgen 

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

het niet in doelstellingen vertaald beleid, afdeling vrije tijd 

Advies 

- positief advies van de jeugdraad van 31 maart 2021  

- positief advies van de cultuurraad van 21 april 2021 

- positief advies van de sportraad van 29 april 2021 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: toekenning van de gemeentelijke werkingstoelagen in 2021: 

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

toelagereglementen:  

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

1995 

- reglement voor kampsubsidies van 27 november 1997 

- subsidiereglement voor de jeugdhuizen van 17 december 2013 

- erkenningsreglement voor sportverenigingen en een toelagereglement ter ondersteuning van 

de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen van 16 september 2014 
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- toelagereglement ter ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering met een 

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

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

artikelen 13 tot en met 23 

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

wordt in budgetjaar 2021 uitzonderlijk niet toegepast en vervangen door een forfaitair bedrag (zoals 

verder in dit reglement bepaald). 

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

toelagereglementen opgesomd in art.1§1, zullen in 2021 een forfaitair bedrag ontvangen dat een 

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

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

opgesomd in artikel 1§1, krijgen in 2021 het gemiddelde van die drie jaren;  

- verenigingen die gedurende twee van deze jaren een toelage ontvingen, krijgen in 2021 het 

gemiddelde van deze twee jaren;  

- verenigingen die enkel in 2019 een toelage ontvingen, ontvangen in 2021 hetzelfde bedrag als in 

2019. 

§ 3 Er zijn sedert 2019 ook nieuwe verenigingen die conform de toelagereglementen opgesomd in 

artikel 1§1 in 2021 recht hebben op subsidies. Deze nieuwe verenigingen zullen een forfaitaire 

subsidie krijgen gebaseerd op de toelage van vergelijkbare verenigingen in 2019, in verhouding tot het 

aantal leden. 

Punt A.8:  Intergemeentelijke vereniging IKA - goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering 

van 15 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 maart 2021 werd opgeroepen om 

deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA die op 15 juni 2021 

plaatsheeft in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee; 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 26 maart 2021 

overgemaakt werd; 

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; 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie 

via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie 

in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst 

kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien dit 

noodzakelijk mocht blijken; 

Overwegende dat de Raad van Bestuur van IKA besloten heeft over te gaan tot een kapitaalverhoging 

ter dekking van de 100% van het kapitaal Storm Retie; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden 

financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; 

Overwegende dat deze kapitaalverhoging gefinancierd kan worden met middelen beschikbaar in de 

schoot van IKA; 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur aan de 

algemene vergadering; 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans, resultatenrekening en winstverdeling; 

Overwegende dat de gemeenteraad op 18 februari 2020 en 27 augustus 2019 Koen Paredaens als 

vertegenwoordiger en Bert Claessens als plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduidden en dit voor 

de rest van de legislatuur; 

Na beraadslaging: 

BESLUIT met 24 stemmen voor (meerderheid, CD&V en Vlaams Belang) en 3 onthoudingen (h-

EERLIJK Zoersel):  
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Artikel 1 

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan 

de agenda en de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 

2021: 

1. Kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2020.    

2. Goedkeuring van de jaarrekening van IKA, afgesloten op 31 december 2020 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.  

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot 

het boekjaar 2020.   

5. Kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (Storm Retie) 

6. Statutaire benoemingen en mededelingen 

7. Actualiseren van het register van de deelnemers. 

Artikel 2  

De gemeenteraad beslist in  te tekenen op de kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (STORM Retie) 

van IKA voor 16 aandelen met nominale waarde per aandeel van € 500,00  voor een totale waarde € 

8.000; te volstorten met € 8.000 beschikbaar op rekening courant. 

Artikel 3  

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene 

Vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende  vereniging IKA op 15 juni 2021 (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 

voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 

Artikel 4 

Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en 

onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het 

e-mailadres lieven.ex@fluvius.be 

Punt A.9:  Intergemeentelijke vereniging TMVS - goedkeuring van de agenda van de 

jaarvergadering van 15 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad; 

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

Gelet op de statuten van TMVS dv;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 15 juni 2021, waarin de 

agenda werd meegedeeld: 

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de  

  overdracht van een deelnemer 

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020 

 b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Aanpassing huishoudelijk reglement 

8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

9. Varia en mededelingen; 

Gelet de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op de raadsbeslissingen van 19 november 2019 waarbij Koen Paredaens aangesteld werd als 

vertegenwoordiger en Danny Van de Velde als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 

vergaderingen; 

Na beraadslaging: 

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

Vlaams Belang-fractie stemde niet mee: 

Artikel 1 
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De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene 

vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers. 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 

overdracht van een deelnemer 

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Aanpassing huishoudelijk reglement 

8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

9. Varia en mededelingen. 

Artikel 2  

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

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

dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en zijn 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. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

• hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be,  

gestuurd worden. 

Punt A.10:  Intergemeentelijke vereniging PIDPA - goedkeuring van de agenda van de algemene 

vergadering van 18 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

MOTIVERING 

Feiten en context  

De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

Op vrijdag 18 juni 2021 om 11.30 u organiseert Pidpa een algemene vergadering op afstand. 

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt :  

1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden 

2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2020 

3. Verslag van de commissaris over het jaar 2020 

4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2020 

5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris 

6. Toetredingen/uitbreidingen van opdracht 

7. Benoemingen  

8. Varia 

a) Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken – mondelinge 

toelichting ter vergadering 

b) Vragen van vennoten 

9. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren. 

Historiek  

Brief van Pidpa van 26 april 2021 met agenda en bijlagen : 

- verslag van de raad van bestuur over het jaar 2020 en het duurzaamheidsverslag 2020 

- de jaarrekening over het boekjaar 2020 

- het verslag van de commissaris over 2020 

- toelichting toetredingen/uitbreidingen 

- toelichting benoemingen 

Juridische grond 

- de statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 

mailto:20210615AVTMVS@farys.be
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- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

- de besluiten van de gemeenteraad van 19 november 2019 betreffende de aanduiding van : 

 * Marcel De Vos als afgevaardigde en 

 * Bert Claessens als plaatsvervangend afgevaardigde.  

Financiële aspecten 

Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.  

Argumentatie 

De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het voorbije 

jaar 2020. Daarnaast worden nog volgende punten behandeld: toetredingen en/of uitbreidingen van de 

opdracht van Pidpa bij verschillende gemeenten en benoemingen. 

BESLUIT met 24 stemmen voor (meerderheid, CD&V en Vlaams Belang) en 3 onthoudingen  

(h-EERLIJK Zoersel): 

Artikel 1:  

Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2020, de jaarrekening over het boekjaar 2020 en het 

verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 

Artikel 2:  

Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2020, wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 3:   

Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht.  

Artikel 4:   

Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen.  

Artikel 5:  

Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 18 juni 2021 

overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die wordt 

samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.  

Artikel 6:  

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 

onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

Punt A.11:  Intergemeentelijke vereniging Fluvius - goedkeuring van de agenda van de algemene 

vergadering van 23 juni 2021 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 23 maart 2021 werd opgeroepen om deel 

te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 23 juni 

2021 plaatsheeft in het ‘Kasteel van Brasschaat’, Hemelhoevedreef 1 te 2930 Brasschaat; 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 23 maart 

2021 overgemaakt werd; 

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 de gemeenteraadsbeslissingen van 19 mei 2020 waarbij Kitty Busschodts en Bert Claessens 

respectievelijk aangesteld werden als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van Fluvius en dit tot het einde van de legislatuur; 

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; 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie 

via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke 

evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige 

bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene 

Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken; 

BESLUIT  met 24 stemmen voor (meerderheid, CD&V en Vlaams Belang) en 3 onthoudingen  

(h-EERLIJK Zoersel): 
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Artikel 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 

de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen van 23 juni 2021: 

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris 

over het boekjaar 2020.    

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2020 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.  

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 

de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2020.   

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

6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen: 

7.1 Actualisering van het register van de deelnemers  

 7.2   Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.    

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene 

Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 23 juni 

2021 (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 voormeld 

artikel 1 van onderhavige beslissing. 

Artikel 3 

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.12:  Intergemeentelijke vereniging PONTES - goedkeuring van de agenda van de algemene 

vergadering van 24 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

Feiten en context 

De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een algemene 

vergadering op 24 juni 2021. Tijdens het eerste semester van elk jaar wordt een algemene vergadering 

georganiseerd die de jaarrekening vaststelt en kwijting verleent aan de bestuurders en de revisor. 

Aangezien de gemeente aandeelhouder is in deze vereniging, moet een gemeentelijk 

vertegenwoordiger worden aangeduid en moet tevens het mandaat van deze vertegenwoordiger 

worden vastgesteld. 

Juridische gronden 

- de artikelen 34, §2, 2°,  41, §2, 4° en 9°, 432 en 454 van het decreet lokaal bestuur 

- de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van Marcel De Vos als gemeentelijke 

vertegenwoordiger en Rita Laureyssens als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger 

voor de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024 

Argumentatie 

De gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de 

vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de 

aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt. 

De gemeenteraad bepaalt de afvaardiging en het mandaat van haar vertegenwoordigers in de algemene 

vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

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

Vlaams Belang-fractie stemde niet 

Artikel 1 

De agenda van de gewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 

24 juni 2021, die er als volgt uit ziet:  

1. Algemene vergadering: verslag 17 december 2020 - goedkeuring 

2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2020 - goedkeuring 

3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2020 - aktename 

4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2020 - goedkeuring 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris - goedkeuring 

6. Varia en rondvraag  

wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van PONTES 

op 24 juni 2021 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de 

gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 

Artikel 3:  

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 

PONTES, Jules Moretuslei 2 in 2610 Antwerpen-Wilrijk. 

Punt A.13:  Intergemeentelijke vereniging CIPAL - goedkeuring van de agenda van de algemene 

vergadering van 24 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op artikel 40 

inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 

kortweg “Cipal”); 

Gelet op de statuten van Cipal; 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 19 februari 2019 en 27 augustus 2019 waarbij Marcel De Vos 

en Bert Claessens respectievelijk als gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Cipal werden aangeduid; 

Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 met de volgende 

agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening 

van Cipal over het boekjaar 2020 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 

december 2020 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 

december 2020 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 

hun mandaat tijdens het boekjaar 2020 

7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris 

8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene vergadering; 

Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van Cipal, 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren; 

Na beraadslaging en stemming; 

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

de Vlaams Belang-fractie stemde niet: 

Artikel 1:  

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 

algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goedgekeurd. 

Artikel 2:  

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van 

Cipal van 24 juni 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering 

niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou 

worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan 

elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 

Artikel 3:  

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in 

het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
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Punt A.14:  Intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening - goedkeuring van de agenda van 

de algemene vergadering van 25 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger. 

MOTIVERING 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Algemeen 

Met het K.B. van 3 januari 1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 

Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli 1969. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 

dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad op 19 december 2003. 

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van 

IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 

augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van 

IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 

2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en 

Vlaamse rand. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 werd de statutenwijziging en verlenging 

van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 

Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 werd de statutenwijziging van 

IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit 

werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19 maart 2019 van de Vlaamse minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de algemene vergadering van 28 juni 2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van 23 oktober 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. 

Op de algemene vergadering van 19 juni 2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

in het kader van de zelfstandige groepering goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 

Besluit van 25 januari 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen. 

De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. 

Statutenwijziging 

Om ook na de coronacrisis het digitaal vergaderen mogelijk te maken, roept het Agentschap 

Binnenlands Bestuur op om deze vergaderwijze te verankeren in de statuten, zoals art. 426, 6° van het 

decreet lokaal bestuur voorschrijft. 

De ervaring die intussen opgedaan werd m.b.t. het digitaal vergaderen en de tools die hiervoor 

ontwikkeld werden, bieden voldoende garantie op een democratisch verloop van de vergadering. 

Bovendien blijkt uit de aanwezigheden op de verschillende vergaderingen dat de deelnamegraad 

bijzonder hoog is en gemiddeld zelfs hoger dan bij een fysieke bijeenkomst. 

Met voorliggend ontwerp van statutenwijziging wordt de mogelijkheid om digitaal of op een hybride 

wijze te vergaderen uitdrukkelijk voorzien, zij het minstens voor een aantal vergaderingen. 

Hierbij wordt zowel gedacht aan de raden van bestuur als aan de algemene vergaderingen, maar ook 

aan de bijeenkomsten van de adviescomités en het algemeen comité. 

IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de voorzitter van de vereniging van 

rechtswege deel te laten uitmaken van de adviescomités en het algemeen comité. 
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In een aparte nota van 17 maart 2021 wordt toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging 

van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 

25 juni 2021. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen: 

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming 

2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging 

3. Verdere timing en werkwijze. 

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten 

artikelsgewijs aangebracht. 

De raad van bestuur van 17 maart 2021 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden volgende documenten ter beschikking 

gesteld van alle deelnemers via het infonet: 

1. een uittreksel uit de beslissing van de 450ste raad van bestuur van 17 maart 2021, 

2. het ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota. 

Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen 

voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd. 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 19 maart 2021 werden alle deelnemers hierover 

geïnformeerd. 

Jaarverslag en jaarrekening 

Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de 

loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening 

vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. 

De raad van bestuur van 5 mei 2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2020 evenals 

aan de jaarrekening 2020. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur 

en de revisor. 

Bedrijfsrevisor 

Artikel 31 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de bedrijfsrevisor benoemd wordt 

door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn 

onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.  

De duur van het mandaat bedraagt maximum drie (3) jaar. 

Aangezien het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor ten einde loopt, heeft de raad van bestuur van 5 

mei 2021 kennis genomen van het voorstel om HLB Dodémont - Van Impe uit Berchem, 

vertegenwoordigd door Guy Cox, bedrijfsrevisor, voor de periode 2021-2023 aan te stellen als 

bedrijfsrevisor voor IGEAN dienstverlening voor een forfaitair bedrag van 4.798,30 euro per jaar en 

dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 25 juni 2021. 

Uitnodiging algemene vergadering - agenda 

De raad van bestuur van 17 maart 2021 heeft beslist om de jaarvergadering van 25 juni 2021 om 19.00 

uur te organiseren op een digitale wijze gelet op uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van 

de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19. 

De agenda werd als volgt vastgelegd: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuren van de statutenwijziging 

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

7. Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 

8. Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement. 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 19 maart 2021 werden de deelnemers geïnformeerd 

over de statutenwijziging. 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 6 mei 2021 werd de uitnodiging en de agenda voor 

de jaarvergadering van 25 juni 2021 aan alle deelnemers bezorgd. 

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 

deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissingen van de 451ste raad van bestuur van 28 april 2021 en van de 452ste raad 

van bestuur van 5 mei 2021 
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2. het jaarverslag 2020 met de jaarrekening 2020 

3. zelfstandige groepering – inwendig reglement. 

Gelet op het voorstel om alle agendapunten samen te behandelen op de gemeenteraad van mei – juni 

2021. 

Vertegenwoordiger en mandaat algemene vergadering 

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit Bert Claessens als gemeentelijke 

vertegenwoordiger en Marcel De Vos als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger van de 

gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening voor de legislatuur 2019-2024. 

Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.  

2. Juridisch kader 

• decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

• statuten van IGEAN dienstverlening 

• gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2019 tot aanduiding van Marcel De Vos als 

plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Igean 

dienstverlening voor de legislatuur 2019-2024 

• gemeenteraadsbeslissing van 27 augustus 2019 tot aanduiding van Bert Claessens als gemeentelijke 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Igean dienstverlening voor de rest van de 

legislatuur 2019-2024 

3. Financiële gevolgen 

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen 

Toelichting en bespreking bij het ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 17 maart 2021. 

Goedkeuring van het inwendig reglement in het kader van de zelfstandige groepering op de raad van 

bestuur van 28 april 2021. 

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 en kennisname van de 

aanstelling van de bedrijfsrevisor op de raad van bestuur van 5 mei 2021.  

5. Bijkomende bespreking 

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

Vlaams Belang-fractie stemde niet: 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige agenda van de jaarvergadering van IGEAN 

dienstverlening die digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van 

zaken van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-

19 op 25 juni 2021 om 19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis 

hiervan volgende beslissingen: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuren van de statutenwijziging 

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

7. Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 

8. Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 

gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 25 juni 2021 deel te nemen 

aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen 

overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 

bezorgd. 
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Punt A.15:  Intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid - goedkeuring van de agenda 

van de algemene vergadering van 25 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger. 

MOTIVERING 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Algemeen 

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 werd de 

oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 

Op 19 december 2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN 

milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 

goedgekeurd. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN  

milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 

augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van 

IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 

2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en 

Vlaamse rand. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 werd de statutenwijziging en verlenging 

van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 juni 2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 

Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 werd de statutenwijziging van 

IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. 

Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27 maart 2019 van de Vlaamse minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de algemene vergadering van 28 juni 2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 

veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd 

bij het Ministerieel Besluit van 17 oktober 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. 

De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 

Statutenwijziging 

Om ook na de coronacrisis het digitaal vergaderen mogelijk te maken, roept het Agentschap 

Binnenlands Bestuur op om deze vergaderwijze te verankeren in de statuten, zoals art. 426, 6° van het 

decreet lokaal bestuur voorschrijft. 

De ervaring die intussen opgedaan werd m.b.t. het digitaal vergaderen en de tools die hiervoor 

ontwikkeld werden, bieden voldoende garantie op een democratisch verloop van de vergadering. 

Bovendien blijkt uit de aanwezigheden op de verschillende vergaderingen dat de deelnamegraad 

bijzonder hoog is en gemiddeld zelfs hoger dan bij een fysieke bijeenkomst. 

Met voorliggend ontwerp van statutenwijziging wordt de mogelijkheid om digitaal of op een hybride 

wijze te vergaderen uitdrukkelijk voorzien, zij het minstens voor een aantal vergaderingen. 

Hierbij wordt zowel gedacht aan de raden van bestuur als aan de algemene vergaderingen, maar ook 

aan de bijeenkomsten van de adviescomités en het algemeen comité. 

IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de voorzitter van de vereniging van 

rechtswege deel te laten uitmaken van de adviescomités en het algemeen comité. 

In een aparte nota van 17 maart 2021 wordt toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging 

van IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering 

van 25 juni 2021. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen: 

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming 

2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging 

3. Verdere timing en werkwijze. 

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten 

artikelsgewijs aangebracht. 
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De raad van bestuur van 17 maart 2021 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN milieu & 

veiligheid goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden volgende documenten ter beschikking gesteld 

van alle deelnemers via het infonet: 

1. een uittreksel uit de beslissing van de 153ste raad van bestuur van 17 maart 2021, 

2. het ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota. 

Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen 

voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd. 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 19 maart 2021 werden alle deelnemers hierover 

geïnformeerd. 

Jaarverslag en jaarrekening 

Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de 

loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening 

vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. 

De raad van bestuur van 5 mei 2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2020 evenals 

aan de jaarrekening 2020. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur 

en de revisor. 

Bedrijfsrevisor 

Artikel 32 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de bedrijfsrevisor benoemd 

wordt door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn 

onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.  

De duur van het mandaat bedraagt maximum drie (3) jaar. 

Aangezien het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor ten einde loopt, heeft de raad van bestuur van 5 

mei 2021 kennis genomen van het voorstel om HLB Dodémont - Van Impe uit Berchem, 

vertegenwoordigd door Guy Cox, bedrijfsrevisor, voor de periode 2021-2023 aan te stellen als 

bedrijfsrevisor voor IGEAN milieu & veiligheid voor een forfaitair bedrag van 5.864,58 euro per jaar 

en dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 25 juni 2021. 

Benoemen bestuurder met raadgevende stem - raad van bestuur 

Artikel 431 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene 

vergadering over een raad van bestuur beschikt. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur stelt dat het 

aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt. 

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad 

van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten 

aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.  

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die 

afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst 

waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en die 

in dalende volgorde de volgende zijn: 

1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur 

2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad 

3. de jongste kandidaat. 

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden op basis 

van voormelde criteria per regio gerangschikt. In uitvoering van artikel 16§2 van de statuten van 

IGEAN milieu & veiligheid heeft de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 akte 

genomen van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en deze 

effectief aangeduid.  

Intussen heeft Lisa Buysse, gemeente Brasschaat – regio noord, ontslag genomen als lid van de raad 

van bestuur met raadgevende stem. In dat geval wordt de initiële rangschikking voor deze regio 

hernomen op basis waarvan Guy Van den Broek, gemeente Essen, de best gerangschikte kandidaat-

bestuurder met raadgevende stem is.  

De raad van bestuur heeft in zitting van 28 april 2021 beslist de aanduiding van Guy Van den Broek, 

gemeente Essen – regio noord, als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem voor te leggen 

aan de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 25 juni 2021. 

Benoemen leden adviescomités  

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en 

een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt. 
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Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en 

blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de 

betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende 

mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.  

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers. 

Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als 

vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de 

werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van 

dit comité. 

Gelet op de toetreding van de politiezone Hekla wordt de benoeming van de aangestelde 

vertegenwoordigers voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Uitnodiging algemene vergadering - agenda 

De raad van bestuur van 17 maart 2021 heeft beslist om de jaarvergadering van 25 juni 2021 om 19.00 

uur te organiseren op een digitale wijze gelet op uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van 

de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19. 

De agenda werd als volgt vastgelegd: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuren van de statutenwijziging 

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

7. Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 

8. Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités. 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 19 maart 2021 werden de deelnemers 

geïnformeerd over de statutenwijziging. 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 6 mei 2021 werd de uitnodiging en de agenda 

voor de jaarvergadering van 25 juni 2021 aan alle deelnemers bezorgd. 

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 

deelnemers: 

4. uittreksels uit de beslissingen van de 154ste raad van bestuur van 28.04.2021 en van de 155ste raad 

van bestuur van 5.05.2021 

5. het jaarverslag 2020 met de jaarrekening 2020. 

Gelet op het voorstel om alle agendapunten samen te behandelen op de gemeenteraad van mei – juni 

2021. 

Vertegenwoordiger en mandaat algemene vergadering 

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit Marc De Cordt aangeduid als vertegenwoordiger 

van de gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid en Emery Frijters als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger. Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten 

bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 

algemene vergadering. 

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.  

2. Juridisch kader 

• decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

• statuten van IGEAN milieu & veiligheid 

• gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2019 tot aanduiding van Marc De Cordt als 

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Igean milieu en veiligheid voor de 

legislatuur 2019-2024 

• gemeenteraadsbeslissing van 19 augustus 2019 tot aanduiding van Marc De Cordt als 

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Igean milieu en veiligheid voor de 

legislatuur 2019-2024 

3. Financiële gevolgen 

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen 

Toelichting en bespreking bij het ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 17 maart 2021. 
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Goedkeuring van het voorstel tot aanduiden van een bestuurder met raadgevende stem op de raad van 

bestuur van 28 april 2021. 

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 en kennisname van de 

aanstelling van de bedrijfsrevisor op de raad van bestuur van 5 mei 2021.  

5. Bijkomende bespreking 

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

Vlaams Belang-fractie stemde niet mee: 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige agenda van de jaarvergadering van IGEAN milieu & 

veiligheid die digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van 

zaken van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-

19 op 25 juni 2021 om 19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis 

hiervan volgende beslissingen: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuren van de statutenwijziging 

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

7. Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 

8. Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 

gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 25 juni 2021 deel te 

nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 

beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te 

werken. 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid 

worden bezorgd. 

Punt BP1:  Op voorstel van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking van de stand van zaken van het 

zwembaddossier 

De stand van zaken in dit dossier werd besproken. 

Punt A.16:  Goedkeuring van het wegentracé in een nieuw te ontwerpen verkaveling ter hoogte van 

Zoerselhoek 32-32A 

MOTIVERING: 

Voorgeschiedenis 

Landmeter Geert Meekers, St.-Antoniusbaan 99 in 2980 Zoersel, diende een omgevingsvergunnings-

aanvraag in voor het verkavelen van gronden voor een perceel ter hoogte van Zoerselhoek 32-32A, 

kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, nrs. 66V2 en 66X2, gelegen in woongebied, voor de 

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

onderzoek werden geen bezwaarschriften 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 Zoerselhoek. De rooilijnbreedte is 10 meter. Er wordt een grondafstand 

van 182 m² voorzien. 

Juridische grond 

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

- decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 

-  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  
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werd gehouden van 3 maart tot en met 1 april 2021. Tijdens de periode van het openbaar  

onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend, zoals blijkt uit het proces-verbaal van sluiting van  

1 april 2021. 

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 

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 Zoerselhoek 

De bestaande weg is aangelegd met klinkers en uitgerust met gescheiden riolering. Er is geen open 

gracht aanwezig. 

Nieuwe situatie Zoerselhoek 

De bestaande weg blijft behouden. 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 de betrokken kavels. Er wordt 

een grondafstand voorzien van 182 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 Zoerselhoek 

32-32A, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D nrs. 66V2 en 66X2, gelegen in woongebied, voor 

de realisatie van twee kavels voor een vrijstaande ééngezinswoning 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.17:  Stand van zaken van de werking van het vaccinatiecentrum in de ELZ Voorkempen en 

van het verloop van de coronacrisis in Zoersel. 

Dit verslag wordt, wegens tijdsgebrek, door de burgemeester schriftelijk aan de raadsleden bezorgd. 

Punt A.18:  Goedkeuring van het jaarverslag en van het resultaat 2020 van de interlokale 

vereniging Sportregio Midden-Provincie 

Dit punt wordt, omwille van tijdsgebrek, verdaagd naar de zitting van 22 juni 2021. 

Mededelingen:  

1. brief toezicht aan klager invoering modale filter 

2. gemeenteraadscommissie op 16 juni 2021 

 

 

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 00.08 uur. 
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Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 


