
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Marcel De Vos, voorzitter van de gemeenteraad, verzoekt de leden van de gemeenteraad om volgende 
punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 31 augustus 2021:  
 
Openbare zitting 
 
BP2 Op verzoek van de fracties van CD&V Zoersel en h-EERLIJK ZOERSEL: Aanpassing van het 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad met het oog op het organiseren van digitale en 
hybride vergaderingen 

 
BP3 Op verzoek van de fracties van h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V Zoersel: Beslissing tot  tijdelijke 

vermindering van de retributies en concessievergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke 
lokalen en opstalvergoedingen voor terreinen in afwijking van het retributiereglement zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2020, ter ondersteuning van erkende 
Zoerselse verenigingen bij de heropstart van de activiteiten na de covid19-pandemie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristof Dieltiens Marcel De Vos 
waarnemend algemeen directeur voorzitter 

 

 

  



Toelichting 

Ingevolge de coronapandemie werd het mogelijk om de vergadering van de gemeenteraad digitaal te 

laten doorgaan, op basis van een beslissing van de burgemeester. 

Het recente decreet op de versterking van de lokale democratie legt de decretale basis om digitaal of 

hybride vergaderen naar de toekomst toe mogelijk te maken.  

Deze mogelijkheid, alsook de omstandigheden waarin dit kan gebeuren, moeten worden opgenomen in 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.  

Met dit bijkomend punt wordt deze mogelijkheid ingeschreven in het huishoudelijk reglement, zowel 

voor wat betreft de vergaderingen van de gemeenteraad als voor de gemeenteraadscommissie.  

 

 

ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD 
  ZITTING VAN DINSDAG 31 augustus 2021 

 

 

◼ PUNT BP2 ◼ 

Punt BP2: Op verzoek van de fracties van CD&V Zoersel en h-EERLIJK ZOERSEL: Aanpassing 

van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad met het oog op het organiseren van digitale 

en hybride vergaderingen 

De gemeenteraad; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals laatst gewijzigd door de 

gemeenteraad op 22 juni 2021. 

Gelet op artikel 31 van het decreet ter versterking van de lokale democratie van 16 juli 2021, in 

werking getreden op 14 augustus 2021, waarbij aan het derde lid van artikel 20 van het DLB volgende 

bepaling wordt toegevoegd: “De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in het gemeentehuis of 

op de fysieke plaats door de gemeenteraad bepaald. Het huishoudelijk reglement bepaalt of de 

gemeenteraad of de gemeenteraadscommissies, vermeld in artikel 37, digitaal of hybride kunnen 

vergaderen en de wijze waarop.” 

Overwegende dat de coronapandemie duidelijk heeft gemaakt dat het noodzakelijk kan zijn dat de 

gemeenteraad op een digitale of hybride manier vergadert; 

Gelet op de beslissing genomen in mei 2020 om de digitale gemeenteraad te livestreamen;  

Dat krachtens het decreet het voortaan mogelijk is dat de gemeenteraad digitaal of hybride vergadert 

onder de uitzonderlijke omstandigheden vermeld in het huishoudelijk reglement; 

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

BESLUIT: 

Artikel 1: 

In het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad, zoals laatst gewijzigd op 22 juni 2021, wordt 

een artikel 6.3 toegevoegd luidend als volgt:  

“De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in het gemeentehuis of op de fysieke plaats door de 

gemeenteraad bepaald.  

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de vergaderingen digitaal of hybride doorgaan.  

Als uitzonderlijke omstandigheden voor een digitale of hybride vergadering worden onder meer 

aanzien: de noodzaak omwille van een pandemie, weersomstandigheden, niet-beschikbaarheid van de 

raadszaal, het niet-beschikbaar zijn van de mogelijkheid tot livestreaming bij een fysieke vergadering, 

de onmogelijkheid van een raadslid om fysiek te vergaderen omwille van ziekte, ongeval of beperking, 

enz.  

De voorzitter van de gemeenteraad kan, na overleg met de fractieleiders, beslissen de vergadering 

digitaal of hybride te laten doorgaan.” 

Artikel 2:  

In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals laatst gewijzigd op 22 juni 2021, wordt 

volgende bepaling toegevoegd aan artikel 60: “De voorzitter van de gemeenteraadscommissie kan, na 

overleg met de fractieleiders, beslissen de vergadering digitaal of hybride te laten doorgaan.” 

 



Toelichting: 

De coronacrisis heeft een grote (financiële) impact gehad op de Zoerselse verenigingen.  De gemeente 

Zoersel wil de Zoerselse erkende verenigingen graag ondersteunen in de heropstart van de activiteiten 

na de coronacrisis.  De retributie van de gemeentelijke lokalen, alsook de jaarretributie, concessie- en 

opstalvergoedingen van de Zoerselse verenigingen, wordt voor het komende werkjaar dan ook tijdelijk 

gehalveerd.  De verminderde retributie geldt tot 31 augustus 2022. 

 

ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD 
 ZITTING VAN DINSDAG 31 augustus 2021 

 

 

◼ PUNT BP3 ◼ 

Punt BP3: Op verzoek van de fracties van h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V Zoersel: Beslissing tot  

tijdelijke vermindering van de retributies en concessievergoedingen voor het gebruik van 

gemeentelijke lokalen en opstalvergoedingen voor terreinen in afwijking van het 

retributiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2020, ter 

ondersteuning van erkende Zoerselse verenigingen bij de heropstart van de activiteiten na de 

covid19-pandemie 

De gemeenteraad; 

Gelet op artikel 173 van de grondwet;  

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 september 2020 betreffende de vaststelling van een 

retributie voor het gebruik van gemeentelijke lokalen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur ter ondersteuning van het verenigingsleven gemeentelijke 

infrastructuur ter beschikking stelt aan verenigingen en organisaties;  

Overwegende dat verenigingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, erkend kunnen worden door 

het schepencollege na advies van één van de verschillende adviesraden;  

Overwegende dat erkende verenigingen hun medewerking verlenen aan de organisatie van 

gemeentelijke activiteiten;  

Overwegende dat het billijk is een onderscheid te maken in de retributie voor het gebruik van 

gemeentelijke lokalen, rekening houdend met de bereidheid tot inzet van de verenigingen in de 

gemeentelijke instellingen en activiteiten;  

Overwegende dat het gepast voorkomt een billijke vergoeding te vorderen voor het gebruik van 

gemeentelijke lokalen;  

Overwegende dat de bezettingsgraad van de Kapel laag is, ondermeer omwille van de hoge 

gebruikstarieven. 

Overwegende dat de coronacrisis een grote (financiële) impact had op de Zoerselse verenigingen; 

Overwegende dat de gemeente Zoersel de Zoerselse verenigingen wil steunen in de heropstart van de 

activiteiten na de coronacrisis. 

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

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Voor erkende verenigingen, erkende wijkraden, Zoerselse politieke partijen, éénmalige organisaties 

gelijkgesteld door het schepencollege, erkende jeugdverenigingen, jeugdafdelingen van erkende 

verenigingen waarvan de leden maximum 18 jaar zijn, verenigingen en organisaties voor derde 

leeftijd, verenigingen en organisaties van mindervaliden, verzorgingsinstellingen en 

welzijnsvoorzieningen wordt de retributie die werd vastgesteld door de gemeenteraad op 15 september 

2020 tijdelijk gehalveerd voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen vermeld in artikel 2.   

Artikel 2: 

De verminderde retributie vermeld in artikel 1 is van toepassing op volgende gemeentelijke lokalen: 

Bremberg (cafetaria, kleedkamer), Turnzaal Halle, Oud gemeentehuis Halle (vergaderlokaal), Zaal 

Elite, Sporthal Beuk & Noot 1/3, Sporthal Pierenbos 1/2, Sporthal VC Zoersel 1/2, Sporthal VC 

Zoersel (kleine zaal), De Kiekeboes (turnzaal, refter), Zonneputteke (deel 1, deel 2, deel 3, foyer, 

keuken, klein lokaal links), (‘t)huis van kunst en cultuur De Bijl, Zaal Sint-Maarten (grote zaal, 



keuken, kleine bovenzaal), Sporthal Amigos Arena 1/3, De Zoest (gymhal, danszaal 1/2), KFCE 

Zoersel (deel 1, deel 2, keuken), Buurthuis Smissestraat (grote zaal, vergaderzaal), Zaal ‘het Klavier’. 

Artikel 3: 

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om de retributie tijdelijk te halveren voor het gebruik 

van de Kapel en de vergaderzalen Dorpszicht 1 en Dorpszicht 2 in Zoersel, en dit voor erkende 

verenigingen, erkende wijkraden, Zoerselse politieke partijen, éénmalige organisaties gelijkgesteld 

door het schepencollege, erkende jeugdverenigingen, jeugdafdelingen van erkende verenigingen 

waarvan de leden maximum 18 jaar zijn, verenigingen en organisaties voor derde leeftijd, 

verenigingen en organisaties van mindervaliden, verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen. 

Artikel 4: 

De verminderde retributie vermeld in artikel 1, 2 en 3 is geldig voor alle activiteiten van 1 september 

2021 tot en met 31 augustus 2022.  Nadien is de retributie zoals vastgesteld in het besluit van 15 

september 2020 opnieuw van kracht. 

Artikel 5: 

Aan de erkende verenigingen met een eigen verenigingslokaal en/of verenigingsterrein die hiervoor 

een jaarretributie, concessievergoeding of opstalvergoeding betalen aan de gemeente wordt voor het 

gebruik gedurende het jaar 2021 eveneens een korting ten bedrage van 50% toegekend. Indien de 

betrokken vereniging voor het jaar 2021 al betaling heeft gedaan, wordt het teveel betaalde 

terugbetaald.  

 

 


