
IZOERSEL

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

Marcel De Vos, voorzitter van de gemeenteraad, verzoekt de leden van de gemeenteraad digitaal te
vergaderen via de applicatie ZOOM op dinsdag 23 november 2021 om 20.00 uur om volgende agenda te
behandelen.

Openbare zitting

1. Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking van de heersende drugsproblematiek te
Zoersel en specifiek de toename van het gebruik van synthetische cannabis door Zoerselse jongeren

2. Op verzoek van de h-EERLIJK Zoersel-fractie: Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 31
augustus 2021 tot goedkeuring van een politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en goedkeuring van een politieverordening
betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

3. Op verzoek van de h-EERLIJK Zoersel-fractie: Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 22
juni 2021 tot vaststelling van een retributie voor de selectieve inzameling en verwerking van gft en
huisvuil met diftar en vaststelling van een retributie voor de selectieve inzameling en verwerking van
gft en huisvuil met diftar.

4. Goedkeuring van een politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van
brand in publiek toegankelijke inrichtingen.

5. Goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor de uitbreiding van zone 30 in Halle-Dorp in de
deelgemeente Halle.

6. Goedkeuring van de ontwerpakten voor grondoverdrachten in Graffendonk (deel), Salphensebaan
(deel) en Broekstraat in het kader van de realisatie van het weg- en rioleringsproject

7. Benoeming van de leden van de lokale ondernemersraad (LOR)

8. Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2019 houdende goedkeuring van een
gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van energiebesparende en
toegankelijkheidsverhogende werken in verenigingslokalen, aan het terrein of aan de noodzakelijke
uitrusting van het terrein en goedkeuring van een gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring
van energiebesparende, toegankelijkheidsverhogende en ventilatieverhogende werken in
verenigingslokalen, aan het terrein of aan de noodzakelijke uitrusting van het terrein.

9. Intergemeentelijke vereniging IKA - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 14 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

10. Intergemeentelijke vereniging TMVS - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 14 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

11. Intergemeentelijke vereniging Pontes - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 16 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

12. Intergemeentelijke vereniging Cipal - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 16 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

13. Intergemeentelijke vereniging Pidpa - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 17 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger

14. Intergemeentelijke vereniging Fluvius Antwerpen - goedkeuring van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering 22 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger



15. Intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening - goedkeuring van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger.

16. Intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid - goedkeuring van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger.

17. Wijziging van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de
intergemeentelijke vereniging Pontes.

18. Wijziging van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de
intergemeentelijke vereniging CIPAL.

19. Wijziging van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de
intergemeentelijke vereniging Pidpa.

20. Intergemeentelijke vereniging Fluvius - wijziging van een lid van het regionaal bestuurscomité Fluvius
Antwerpen

21. Wijziging van de plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen
van de intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening.

22. Wijziging van de plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger in de stuurgroep Wonen van de
intergemeentelijke vereniging lgean dienstverlening.

23. Sociale bouwmaatschappij De Voorkempen h.e. - wijziging van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen

24. Sociale bouwmaatschappij De Voorkempen h.e.’ - wijziging van een bestuurder.

25. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) - wijziging van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen

26. Vereniging voor openbaar groen (VVOG) - wijziging van de plaatsvervangend gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering.

27. OFP Provant, Organisme voor de Financiering van de Pensioenen van de contractuele medewerkers
van de publieke werkgevers in de provincie Antwerpen - wijziging van de gemeentelijke
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Kristof Janssens
algemeen directeur



TOELICHTING GEMEENTERAAD 23 NOVEMBER 2021

Marcel De Vos, voorzitter van de gemeenteraad, verzoekt de leden van de gemeenteraad digitaal te
vergaderen via de applicatie ZOOM op dinsdag 23 november 2021 om 20.00 uur om onderstaande
agenda te behandelen.

Voor de gemeenteraadsleden ligt het volledige bundel ter inzage in het gemeentehuis, dienst
secretariaat. De algemeen directeur, of de door hem aangeduide ambtenaar, kan zo nodig toelichting
geven bij bepaalde punten indien een gemeenteraadslid daarom verzoekt.

Openbare zitting

Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking van de heersende drugsproblematiek te
Zoerset en specjfiek de toename van het gebruik van synthetische cannabis door Zoersetse
jongeren
Vlaams Belang Zoersel wenst eeti stand van zaken te krijgen over hoe ruim de dnigproblematiek
en, meer specifiek, de toename in Zoersel van het gebruik van synthetische cannabis gekend is bij
de politiediensten en hij het college van burgemeester en schepenen. Tevens vraagt Vlaams
Belaig Zoersel om een overzicht te krijgen van de in dit verband reeds uitgevoerde acties, en
daaraan toegevoegd, een opsomming van de concrete acties die nog zullen volgen.

2. Op verzoek van de h-EERLIJK Zoerset-fractie: Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van
31 augustus 2021 tot goedkeuring van een potitieverordening betrefftnde het beheer van
huishoudelijke afvalstoffeit en vergelijkbare bedrjfsafvatstoffen en goedkeuring van een
politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrjfsafvatstoffen.
De gemeenteraad keurde op 22juni 2021 een retributiereglement goed voor de selectieve
inzameling en verwerking van gfi en huisvuil. In de aangepaste versie die nu geagendeerd wordt,
staan enkele aanvullingen en concretiseringen voor aansluitpunten die geen beroep (meer) wensen
te maken van de dienstverlening waarop dit retributiereglement van toepassing is.

3. Op verzoek van de h-EERLIJK Zoerset-fractie: Opheffing eau de gemeenteraadsbeslissiug van
22 juni 2021 tot vaststelling van een retributie voor de selectieve inzameling en verwerking van
gft en huisvuil ntet diftar eut vaststelling van een retributie voor de selectieve inzameling en
verwerking vait gft en huisvuil niet duftar.
Aansluitend op het vorige agendapunt dient ook de op 31 augustus 2021 goedgekeurde
politieverordening aangepast te worden.

4. Goedkeuring van een potitieverordening houdende maatregeteut tot het voorkonten en
bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen.
Het huidige geldende politiereglement van Zoersel inzake brandpreventie dateert van 27 juni
1990 met een wijziging vanaf 23 maart 2009 wat betrefi keuringen elektrische installaties, en is
toe aan actualisatie.
Brandweer Zone Rand maakte een voorstel op voor een nieuwe en in de zone uniform toe te
passen politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in
publiek toegankelijke inrichtingen dat in de zomer van 2020 op de zoneraad werd toegelicht.
Nadien werden de gemeentebesturen formeel om advies gevraagd.
Brandweer Zone Rand wil met deze nieuwe politieverordening inzetten op:
- een gelijke bescherming voor alle inwoners;
- gelijke regelgeving voor alle exploitanten van een PTI;
- een duidelijk kader waarmee we de veiligheid verhogen;
- een realistisch kader waaraan iedere exploitant van een PTI kan voldoen;
- pop-up’s worden op dezelfde manier beoordeeld zodat er geen bevoordeling ten opzichte van

een langdurige exploitatie ontstaat;
- een redelijk kader wat aanvaardbaar is voor iedere exploitant van een PTI;
- een redelijke overgangstermijn (5j tot lOj).



De nieuwe politieverordening ligt nu ter goedkeuring voor.

5. Goedkeuring van een aanvullendpotitieregtentent voor de uitbreiding van zone 30 in Halte-
Dorp in de deetgemeente Halte.
Op de zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2021 werd er meegedeeld welke maatregelen
zouden genomen worden om het probleem van de niet aangepaste snelheid in de zone 30 in
Halle-Dorp aan te pakken en de verkeersveiligheid te verhogen. Eén van de maatregelen was om
de zone 30 uit te breiden. Komende van Driesheide (rijrichting kerk) start de zone 30 net voorbij
het kruispunt met Sint-Martinusstraat. Echter is daar geen fietspad aanwezig en rijden de fietsers
op de rijbaan. Het fietspad stopt ongeveer 70 meter voor de huidige zone 30. Om de veiligheid
van de fietsers te verhogen, is het aangewezen om de zone 30 uit te breiden tot waar het fietspad
stopt. Om extra aandacht te vestigen op de zone 30, kiezen we om bier grotere borden te plaatsen,
dan wettelijk voorzien. Door de uitbreiding komt het kruispunt van de Sint-Martinusstraat mee in
de zone 30. Hierdoor moet er ook een einde zone 30-bord geplaatst worden in de Sint —

Martinusstraat aan het kruispunt met Halle - Dorp. De huidige zone 30 bevat ook een
schoolomgeving.

6. Goedkettriitg vait de ontwerpakten voor grondoverdrachten in Graffendonk (deel),
Salphensebaan (deel) en Broekstraat in het kader vait de realisatie van het weg- en
rioleringsproject
Om de wegen- en rioleringswerken in de Graffendonk (deel), Saiphensebaan (deel) en
Broekstraat te kunnen uitvoeren, dienen eerst de nodige grondinnames te gebeuren.
Er wordt getracht om deze grondinnames in der minne te bekomen. Tot heden werden van de 59
innames reeds 39 verkoopbeloftes ondertekend. Van 7 werden de administratieve aktes
goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 augustus 2021.
Voor 14 innames werden recent de administratieve aktes opgemaakt door Vastgoedtransacties.
Er wordt goedkeuring aan de gemeenteraad gevraagd van deze administratieve aktes, als ook om
de vergoedingen voor de grondafstanden en opstanden uit te betalen.

7. Benoeming van de leden van de lokale ondernemersraad (LOR,)
De gemeente wenst via structureel overleg tussen de verschillende economische actoren in de
gemeente het ondernemerschap in Zoersel te versterken en te stimuleren. De gemeenteraad besloot
daarom in zitting van 18 mei 2021 om een lokale ondememersraad (LOR) op te richten. De
gemeenteraad benoemt de leden van de lokale ondememersraad.

8. Iittrekkiitg van de gemeenteraadsbestissing van 19 maart 2019 houdeitde goedkeuring van een
gent eeittelijk reglement betreffende de subsidiëring van energiebesparende en
toegankelijkheidsverhogende werken in vereitigingslokalen, aan het terrein ofaan de
noodzakelijke uitrusting van het terrein en goedkeuring van een gemeentelijk reglement
betreffeitde de subsidiëring van energiebesparende, toegankelijkheidsverhogende en
ventilatieverhogende werkeit in verenigingslokalen, aan het terreiit ofaan de noodzakelijke
uitrusting van het terrein.
In het licht van de coronacrisis is het belang van ventilatie de laatste tijd prominent naar voor
gekomen. Gezien het belang van ventilatie in het kader van gezondheid is het dan ook aan te
raden het reglement voor de subsidiëring van energiebesparende, toegankelijkheidsverhogende en
ventilatieverhogende werken ook open te stellen voor investeringen in het kader van ventilatie.

9. Intergemeentelijke vereniging IKA - goedkeuring van de agenda van de buitengewone
atgemeite vergadering vait 14 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordigei

10. Intergemeentelijke vereniging TMVS - goedkeuring van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 14 december 2021 en vaststelling van het inandaat van de
vertegenwoordiger.



11. littergenteentetijke vereniging Pontes - goedkeuring van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 16 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger.

12. Intergemeentelijke vereniging (‘tpal - goedkeuring van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 16 decentber 2021 en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger.

13. Intergemeentelijke vereniging Pidpa - goedkeuring van de agenda van de buitengewone
algentene vergaderiitg van 17 december 2021 en vaststelling van het ntandaat van de
gein eentelijke vertegenwoordiger

14. Intergemeentelijke vereniging fluvius Antwerpen - goedkeuring van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering 22 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger

15. Intergeiiteeittetjke vereniging Igean dienstverlening - goedkeuring van de agenda vait de
buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 en vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger.

16. Intergemeentelijke vereniging Igean ntiieu en veiligheid - goedkeuring van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 en vaststellbtg van het mandaat
van de vertegenwoordiger.
De gemeente maakt deel uit van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
De gemeenteraad moet voor de algemene vergadering van elk intergemeentelijk
samenwerkingsverband de agendapunten van deze vergadering goedkeuren en het mandaat van de
vertegenwoordiger vaststellen.

17. Wijziging van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algeineite vergaderingen van de
intergemeentelijke vereniging Pontes.
Voorzitter Marcel De Vos verklaarde zich in de zomer van 2021 onafhankelijk. Aangezien het
voor dit mandaat aangewezen is dat het bestuur wordt vertegenwoordigd door een mandataris die
deel uitmaakt van de meerderheid, is het aangewezen Marcel De Vos te vervangen als
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Pontes.

18. Wijzigiitg van de genteenteljke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de
intergemeentelijke vereniging CIPAL.
Voorzitter Marcel De Vos verklaarde zich in de zomer van 2021 onafhankelijk. Aangezien het
voor dit mandaat aangewezen is dat het bestuur wordt vertegenwoordigd door een mandataris die
deel uitmaakt van de meerderheid, is het aangewezen Marcel De Vos te vervangen als
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Pontes.

19. Wijziging van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de
intergemeentelijke vereniging Pidpa.
Voorzitter Marcel De Vos verklaarde zich in de zomer van 2021 onafhankelijk. Aangezien het
voor dit mandaat aangewezen is dat het bestuur wordt vertegenwoordigd door een mandataris die
deel uitmaakt van de meerderheid, is het aangewezen Marcel De Vos te vervangen als
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Pidpa.

20. Intergemeentelijke vereniging Fluvius - wijziging van een lid van het regionaal bestuurscontité
fluvius Antwerpen
Op 20 oktober 2020 verklaarde Cindy Van Paesschen zich onafhankelijk maar zij bleef wel
zetelen als schepen. Op 30 september 2021 nam de gemeenteraad de door de fracties N-VA,
CD&V, Groen en Open VLD ingediende collectieve constructieve motie van wantrouwen tegen
het college van burgemeester en schepenen aan. Als gevolg hiervan maakt Cindy Van Paesschen
niet langer deel uit van de meerderheid. Zij blijft wel zetelen als raadslid.
Aangezien het voor dit mandaat aangewezen is dat het bestuur wordt vertegenwoordigd door een
mandataris die deef uitmaakt van de meerderheid, is het aangewezen Cindy Van Paesschen te
vervangen als lid van het Regionaal Bestuurscomité Fluvius Antwerpen



21. Wijziging van de plaatsvervangend geineentebjke vertegenwoordiger in de algemene
vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging Igeamt dienstverlening.
Voorzitter Marcel De Vos verklaarde zich in de zomer van 2021 onafhankelijk. Aangezien het
voor dit mandaat aangewezen is dat het bestuur wordt vertegenwoordigd door een mandataris die
deel uitmaakt van de meerderheid, is het aangewezen Marcel De Vos te vervangen als
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Pidpa.

22. Wijziging van de ptaatsvervangeitd gemeentelijke vertegeitwoordiger in de stil tirgroep Wonen
van de intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening.
Op 20 oktober 2020 verklaarde Cindy Van Paesschen zich onafhankelijk maar zij bleef wel
zetelen als schepen. Op 30 september 2021 nam de gemeenteraad de door de fracties N-VA,
CD&V, Groen en Open VLD ingediende collectieve constructieve motie van wantrouwen tegen
het college van burgemeester en schepenen aan. Als gevolg hiervan maakt Cindy Van Paesschen
niet langer deel uit van de meerderheid. Zij blijft wel zetelen als raadslid.
Aangezien het voor dit mandaat aangewezen is dat het bestuur wordt vertegenwoordigd door een
mandataris die deel uitmaakt van de meerderheid, is het aangewezen Cindy Van Paesschen te
vervangen als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de stuurgroep Wonen van de
intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening.

23. Sociale bouwnîaatschappij ‘De Voorkempen h.e.’ - wijziging van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen

24. Sociale bouwm;taatschappij ‘De Voorkempen h.e.’ - wijzigilig vait een bestiturder.
Op 20 oktober 2020 verklaarde Cindy Van Paesschen zich onafhankelijk maar zij bleef wel
zetelen als schepen. Op 30 september 2021 nam de gemeenteraad de door de fracties N-VA,
CD&V, Groen en Open VLD ingediende collectieve constructieve motie van wantrouwen tegen
het college van burgemeester en schepenen aan. Als gevolg hiervan maakt Cindy Van Paesschen
niet langer deel uit van de meerderheid. Zij blijft wel zetelen als raadslid.
Aangezien het voor dit mandaat aangewezen is dat het bestuur wordt vertegenwoordigd door een
mandataris die deel uitmaakt van de meerderheid, is het aangewezen Cindy Van Paesschen te
vervangen als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de sociale
bouwmaatschappij De Voorkempen H.E. én als bestuurder in deze sociale bouwmaatschappij.

25. Vereniging van flaamse Steden en Gemeenteit vzw (VVSG) - wijziging vait eema
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen
Op 20 oktober 2020 verklaarde Cindy Van Paesschen zich onafhankelijk maar zij bleef wel
zetelen als schepen. 0p 30 september 2021 nam de gemeenteraad de door de fracties N-VA,
CD&V, Groen en Open VLD ingediende collectieve constructieve motie van wantrouwen tegen
het college van burgemeester en schepenen aan. Als gevolg hiervan maakt Cindy Van Paesschen
niet langer deel uit van de meerderheid. Zij blijft wel zetelen als raadslid.
Aangezien het voor dit mandaat aangewezen is dat het bestuur wordt vertegenwoordigd door een
mandataris die deel uitmaakt van de meerderheid, is het aangewezen Cindy Van Paesschen te
vervangen als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen
van de VVSG.

26. Vereniging voor openbaar groen (VVOGJ - wijziging van de plaatsvervangend gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de Algemnemie Vergadering.
Voorzitter Marcel De Vos verklaarde zich in de zomer van 2021 onafhankelijk. Aangezien het
voor dit mandaat aangewezen is dat het bestuur wordt vertegenwoordigd door een mandataris die
deel uitmaakt van de meerderheid, is het aangewezen Marcel De Vos te vervangen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van VVOG.

27. OFP Provant, Organisme voor de financiering van de Pensioenen van de contractuele
inedewerkers van de publieke werkgevers in de provincie Antwerpen - wijziging van de
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering
Op 20 oktober 2020 verklaarde Cindy Van Paesschen zich onafhankeLijk maar zij bleef wel
zetelen als schepen. Op 30 september 2021 nam de gemeenteraad de door de fracties N-VA,



CD&V, Groen en Open VLD ingediende collectieve constructieve motie van wantrouwen tegen
het college van burgemeester en schepenen aan. Als gevolg hiervan maakt Cindy Van Paesschen
niet langer deel uit van de meerderheid. Zij blijft wel zetelen als raadslid.
Aangezien het voor dit mandaat aangewezen is dat het bestuur wordt vertegenwoordigd door een
mandataris die deel uitmaakt van de meerderheid, is het aangewezen Cindy Van Paesschen te
vervangen als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van OFP Provant.




