
Bekendmaking besluiten gemeenteraad van 22 juni 2021 (met verderzetting op 24 juni 2021) 

OPENBARE ZITTING 

  
1. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 11 juni 2021 tot organisatie van de zittingen van 

de gemeente- en ocmw-raad van Zoersel van 22 juni 2021 conform de federale maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus. 

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 zogenaamde ‘profploeg voor handelskernen’-concept. 

3. Goedkeuring van het jaarverslag en van het resultaat 2020 van de interlokale vereniging Sportregio 
Midden-Provincie. 

4. Goedkeuring van een leningsovereenkomst met AGB Zoersel. 
5. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel met bijhorende 

waarderingsregels en verlenen van kwijting aan de raad van bestuur. 
6. Vaststelling van de jaarrekening 2020 van de gemeente. 
7. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het ocmw. 
8 Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2019 tot vaststelling van een retributie voor 

de selectieve inzameling en verwerking van GFT+, met diftar en vaststelling van een retributie voor de 
selectieve inzameling en verwerking van gft en huisvuil met diftar. 

9. Vaststelling van een retributie voor het curatief bestrijden van de eikenprocessierupsen op privaat domein. 
10. Aanvaarding van een kosteloze grondafstand in de Ten Halvelaan. 
11. Aanpassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 
12. Goedkeuring van een reglement tot toekenning van wijkbudgetten aan burgerinitiatieven. 
13. Goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor de invoering van een schoolstraat in de 

Processieweg. 
14. Goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor de invoering van een parkeerverbod in Binnenweg. 
15. Definitieve goedkeuring van de straatnaam ‘Blokskenserf’ 
BP1. Op voorstel van de fracties Vlaams Belang Zoersel, h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V Zoersel: De 

gemeenteraad geeft opdracht aan het schepencollege tot het maken van een vergelijkende 
haalbaarheidsstudie met betrekking tot 3 mogelijke pistes in het zwembaddossier. 

 


