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Notulen gemeenteraad  
14 februari 2019 

 

Aanwezig: Paula Henderickx, voorzitter 

 Luc Van Hove, burgemeester 

 Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans Soetemans, Rudy Willems, 
Mieke Maes, schepenen 

 Jozef Oorts, May Peeters, Paul Stulens, Luc Verelst, Pieter Helsen, 
Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, 
Jordi De Vlam, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, 
Tom Van Bergen, Monique Suls en Emily Sterkmans 
gemeenteraadsleden 

 Annick Smeets, algemeen directeur 

Verontschuldigd: - 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20 uur en verwelkomt iedereen op de eerste 
vergadering van de gemeenteraad. 

OPENBAAR 

Belofte kosteloze grondafstand en tracé plein: 
omgevingsvergunning Boudewijnlaan nrs. 76 – 78 – 80: 
goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat door Verbinnen Real Estate (Industrielaan 15A - 2240 Zandhoven) een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementsblokken met in totaal 31 
appartementen en 1 handels – of horecaruimte met gezamenlijke ondergrondse garage 
werd ingediend op 13 juli 2018, volledig en ontvankelijk verklaard op 25 september 
2018, voor een grond gelegen te 2243 Zandhoven, Boudewijnlaan nr. 76-78-80, ten 
kadaster gekend afdeling 3, sectie B, nrs. 146G/146E/146F en 146H; - dat de heer 
Verbinnen Pascal, namens Verbinnen Real Estate, ter gelegenheid van de indiening van 
de omgevingsvergunning, een belofte van kosteloze grondafstand heeft bijgevoegd; - dat 
988 m² grond kosteloos aan de gemeente zal worden afgestaan onder voorbehoud van 
het verkrijgen van de omgevingsvergunning, grond om het plein, aangeduid als 
dorpsweide, tussen de appartementsblokken en de bestaande parking langs de 
Torenstraat, kosteloos over te dragen. 

Overwegende dat de grond pas wordt overgedragen nadat het plein volledig is aangelegd 
in samenspraak met de gemeente Zandhoven en nadat de gemeente goedkeuring heeft 
gegeven over de aanleg ervan. 

Gelet op artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning. 

Gelet op het inplantingsplan grondafstand, opgemaakt door Apart architecten (Hendrik 
van Veldekesingel 150 bus 118 - 3500 Hasselt) waarop voornoemde inneming in het rood 
gearceerd staat aangeduid. 

Overwegende dat de arcering door een verharding is aangeduid en dat het aangewezen 
is om de scheiding te laten samenvallen met een duidelijke begrenzing; - dat bijgevolg 
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de grond aangeduid in het geel, met een oppervlakte van ca. 19m², ook kosteloos dient 
te worden overgedragen. 

Overwegende dat de grond wordt overgedragen om als bestemming ‘openbaar 
dorpsplein’ te krijgen. 

Overwegende dat het gebied niet is gelegen binnen de grenzen van een bijzonder plan 
van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Overwegende dat het gebied gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurde niet 
vervallen verkaveling, met gemeentelijk kenmerk 871.2-2014.3, goedgekeurd op 30 
oktober 2014 en dat de aanvrager verklaart te verzaken aan deze verkaveling op het 
moment dat er een uitvoerbare omgevingsvergunning beschikbaar is. 

Overwegende dat het gebied waarin het perceel van de aanvraag zicht bevindt, gelegen 
is in woongebied volgens het vastgestelde gewestplan. 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van 19 november 2018, waaruit blijkt dat er 
drie bezwaarschriften werden ingediend waarvan één ondertekend door meerdere 
personen; - dat in de bezwaarschriften niets staat opgenomen over de grondafstand in 
functie van het plein, noch over de afbakening ervan. 

Overwegende dat de aanleg van een dorpsplein de kwaliteit van de openbare ruimte in 
Pulle zal versterken en zal bijdragen aan een positieve beleving van het dorp. Het plein 
kan tevens dienst doen om evenementen op te organiseren zoals de kermis. 

Overwegende het openbaar karakter van het plein waardoor het ten dienste staat van de 
hele gemeenschap, is het aangewezen om het plein over te dragen aan de gemeente 
zodat het gemeentebestuur kan instaan voor het onderhoud en het gebruik van het plein. 

Overwegende dat met de begrenzing van het plein en van kosteloze grondafstand eerst 
door de gemeenteraad dienen aanvaard te worden alvorens het college van 
burgemeester en schepenen een beslissing kan nemen over de omgevingsvergunning. 

Overwegende dat met het tracé akkoord kan gegaan worden. 

Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd aangepast plan; - dat het college van burgemeester en schepenen de 
kosteloze grondafstand en de bijhorende kosten als last kan opleggen bij een eventuele 
omgevingsvergunning conform artikel 75 van het omgevingsvergunningsdecreet. 

Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het aangepast inplantingsplan, voor wat betreft de grondafstand, opgemaakt door Apart 
architecten (Hendrik van Veldekesingel 150 bus 118 - 3500 Hasselt), waaruit blijkt dat in 
totaal 1007 (19 + 988) m² grond langsheen de Boudewijnlaan te 2243 Zandhoven, aan 
de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Het tracé van het plein, ter hoogte van Boudewijnlaan, wordt definitief goedgekeurd. 

Artikel 3. 
De ‘Belofte van kosteloze grondafstand’, opgesteld aan de hand van de in het vorig 
artikel goedgekeurd inplantingsplan, wordt goedgekeurd en het voorstel van kosteloze 
grondafstand wordt aanvaard mits de voorgestelde aanpassing. 

Artikel 4. 
De grond die wordt afgestaan zal bestemd worden als ‘openbaar dorpsplein’. 
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Artikel 5. 
Afschrift van deze beslissing zal bij de aanvraag tot omgevingsvergunning gevoegd 
worden. 

Aanvullend politiereglement: invoeren van een knip in de 
Heidedreef. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968. 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 

Gelet op de klachten over aanhoudend sluipverkeer in de Heidedreef vanuit 
Grobbendonk; - dat voormelde straat niet ingericht is voor doorgaand verkeer. 

Overwegende dat de Heidedreef een veelgebruikte fietsroute in beide richtingen is. 

Overwegende dat de verkeersveiligheid in de Heidedreef kan verbeterd worden door het 
invoeren van een knip. 

Publieke stemming: 

Met 17 stemmen voor (Paula Henderickx, Luc Van Hove, Joris Geens, Steven Van 
Staeyen, Hans Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, Paul 
Stulens, Luc Verelst, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam, 
Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey), 6 onthoudingen (Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, 
Ward Peeters, Tom Van Bergen, Monique Suls, Emily Sterkmans) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
In de gemeente Zandhoven, in de Heidedreef ter hoogte van huisnummer 2, wordt een 
knip ingevoerd. De Heidedreef zal doodlopend zijn, de zachte weggebruiker kan de 
doorsteek maken. 

Artikel 2. 
De verkeersborden F45b zullen hiervoor gebruikt worden. 

Artikel 3. 
De gemeente dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel 
van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen. 

Artikel 4. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit, meer bepaald voor wat de afkondiging daarvan betreft en voor wat de aankoop 
en de plaatsing van de verkeersborden aanbelangt. 
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Artikel 5. 
Dit aanvullend reglement wordt door het college van burgemeester en schepenen ter 
kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Delegatie voorzitter gemeenteraad aan burgemeester: 
akteneming. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 41, 
§2, 11°, 277, 279 en 281. 

Gelet op de beslissing van de voorzitter van de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn van 4 februari 2019 houdende de delegatie met ingang van 
heden tot en tot 31 december 2024 van de bevoegdheid tot het ondertekenen van alle 
notariële akten en briefwisseling, met betrekking tot de gemeenteraad aan de heer Luc 
van Hove, burgemeester. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De gemeenteraad neemt akte van de delegatie met ingang van heden tot en tot 31 
december 2024 van de bevoegdheid tot het ondertekenen van alle notariële akten en 
briefwisseling, met betrekking tot de gemeenteraad aan de heer Luc van Hove, 
burgemeester. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing wordt aan het secretariaat bezorgd. 

Goedkeuren van de aanpassing van de betaling van een 
woonstvergoeding voor de bedienaar van de eredienst. 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 92, 2° van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de 
kerkbesturen waarbij aan de gemeente de verplichting wordt opgelegd om aan de 
pastoor of kerkbedienaar een pastorie te bezorgen, of bij gebreke daarvan, een woonst 
of bij gebreke van pastorie en woonst, een geldelijke vergoeding te betalen; -dat 
voormelde verplichting werd overgenomen in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, en in het bijzonder in 
artikel 52 § 1, 3° lid. 

Gelet op zijn beslissing van 21 juni 2018 waarbij de goedkeuring werd verleend om een 
woonstvergoeding ten belope van 500 euro te betalen voor de woning gelegen te 2240 
Zandhoven, Amelbergastraat 22. 

Gelet op de besprekingen met de pastoor en afgevaardigden van het dekenaat; - dat de 
huidige woning van de pastoor gebruikt zal worden voor de parochiale activiteiten; - dat 
de pastoor vanaf 1 november 2018 in een andere woning woont (Schriekweg 12 bus 2- 
2240 Zandhoven). 

Gelet op het voorstel om de woonstvergoeding aan te passen en te verhogen naar een 
marktconforme woonstvergoeding en te verhogen tot 750 euro en dit met ingang van 1 
november 2018. 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Met 16 stemmen voor (Paula Henderickx, Luc Van Hove, Joris Geens, Steven Van 
Staeyen, Hans Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, Paul 
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Stulens, Luc Verelst, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jelle Lauwereys, 
Maria Van Rompaey), 6 stemmen tegen (Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Ward Peeters, 
Tom Van Bergen, Monique Suls, Emily Sterkmans), 1 onthouding (Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Een woonstvergoeding ten belope van 750 euro te betalen voor de woning gelegen te 
Schriekweg 12 bus 2 - 2240 Zandhoven, die dienst doet als woonst voor de bedienaar 
van de eredienst met ingang van 1 november 2018. 

Artikel 2. 
De woonstvergoeding zal maandelijks gestort worden op rekeningnummer BE31 4052 
0342 1155 op naam van het Dekenaat Rupel-Nete regio Zandhoven parochiale werken 
Sint-Amelberga. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel directeur en het Dekenaat Rupel-Nete 
regio Zandhoven worden overgemaakt. 

Mevrouw Maria Van Rompaey, raadslid, verlaat in toepassing van artikel 50 van het 
Decreet Lokaal Bestuur, de zitting, voor de behandeling van dit agendapunt. 

Verlenen van de titel van ere-schepen aan de heer Richard 
Bastanie. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de brief van de CD&V fractie gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad 
houdende de aanvraag tot goedkeuren van de titel ereschepen voor de heer Richard 
Bastanie (Kerkstraat 21-2240 Zandhoven) geboren te Massenhoven op 14 augustus 
1954. 

Gelet op zijn beslissing van 20 juni 2013 waarbij het reglement met betrekking tot de 
toekenning van eretitels aan schepenen werd goedgekeurd. 

Gelet op zijn beslissing van 6 januari 1983 houdende de aanstelling van de heer Richard 
Bastanie, voormeld, tot gemeenteraadslid; - dat hij sinds die datum, zonder 
onderbreking, het ambt van gemeenteraadslid heeft uitgeoefend tot 7 januari 2019. 

Gelet op zijn beslissing van 3 januari 1995 houdende de aanstelling van de heer Richard 
Bastanie, voormeld, tot schepen; - dat hij sinds die datum, zonder enige onderbreking, 
het ambt van schepen te Zandhoven heeft uitgeoefend tot 31 december 2016; - dat hij 
22 jaar lang schepen van de gemeente Zandhoven is geweest en zo ruim de minimum 
duur ruim omschreven in artikel 1 van het reglement tot toekenning eretitels aan 
schepenen overschrijdt. 

Gelet op zijn beslissing van 24 maart 2016 houdende de aanstelling van de heer Richard 
Bastanie, voormeld, tot voorzitter van de gemeenteraad; - dat hij sinds die datum, 
zonder enige onderbreking het ambt van voorzitter van de gemeenteraad heeft 
uitgeoefend tot 7 januari 2019. 

Overwegende dat de heer Richard Bastanie, hoger bedoeld: 
a) van goed zedelijk gedrag is. 
b) geen tuchtmaatregelen heeft opgelopen. 
c) heeft ingestemd met het verlenen van de eretitel. 

Overwegende dat genoemde de heer Richard Bastanie zijn ambt van schepen steeds met 
een waardigheid, een toewijding en een inzet heeft vervuld, die de erkentelijkheid en de 
dankbaarheid van de bevolking verdienen; - dat het billijk is hem de eretitel van zijn 
ambt te verlenen. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 148. 

Publieke stemming: 
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Met 16 stemmen voor (Paula Henderickx, Luc Van Hove, Joris Geens, Steven Van 
Staeyen, Hans Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, Paul 
Stulens, Luc Verelst, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam, 
Jelle Lauwereys), 6 onthoudingen (Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Ward Peeters, Tom 
Van Bergen, Monique Suls, Emily Sterkmans), 1 niet gestemd (Maria Van Rompaey) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De heer Richard Bastanie (Kerkstraat 21-2240 Zandhoven), geboren te Massenhoven op 
14 augustus 1954, wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt van schepen te voeren. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal aan betrokkene overgemaakt worden. 

Na de behandeling van dit punt van de dagorde betreedt mevrouw Maria Van Rompaey 
opnieuw de zittingzaal. 

CIPAL: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 
40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en op titel 3 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 en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling 
van de algemene vergadering. 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij 
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een 
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger van de gemeente voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van CIPAL vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 
2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Betty Bosschaerts bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Betty Bosschaerts, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 
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B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Jelle Lauwereys bekomt 14 stemmen; 
- Ward peeters bekomt 9 stemmen. 

De heer Jelle Lauwereys, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen. 

Bij de twee voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissingen en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing 
aan CIPAL (Cipalstraat 1 - 2440 Geel). 

IGEAN Dienstverlening: aanwijzen van een vertegenwoordiger van 
de gemeente en diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen, vertegenwoordigers van de 
beleidsgroep energie en de stuurgroep Wonen vanaf het jaar 2019 
tot en met 31 december 2024. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd. 

Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 
1969. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 
waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN 
dienstverlening. 

Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 
wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende 
vereniging. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en de 
publicatie in Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening, zoals bevestigd bij goedkeuring van het 
Ministerieel Besluit van 10 april 2014 door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en de verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 
juni 2034, zoals bevestigd bij goedkeuring van het Ministerieel Besluit van 3 oktober 
2016 door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging in het kader van het decreet lokaal bestuur. 

Overwegende dat bij het begin van een nieuwe legislatuur de lokale besturen nieuwe 
vertegenwoordigers moeten aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen 
van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel 
uitmaakt. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven lid is bij IGEAN dienstverlening en dus voor 
IGEAN dienstverlening nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers dient aan te 
duiden voor volgende vergaderingen: 
- algemene vergadering; 
- beleidsgroep energie; 
- stuurgroep wonen. 

Algemene vergadering 
Gelet op decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 432 en artikel 33§1. 
Overwegende dat de statuten van IGEAN dienstverlening bepalen dat de algemene 
vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de deelnemers; - dat voor de 
gemeente deze rechtstreeks aangewezen worden door de organen die, krachtens de 
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of 
toetreding te beslissen; - dat iedere gemeente minstens één afgevaardigde en ook één 
plaatsvervanger aanduidt. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 447 dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid 
van een van de andere organen (adviescomité); - dat de aanstelling van één 
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger bij voorkeur geldt voor de volledige 
legislatuur; - dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt 
herhaald voor elke algemene vergadering. 

Beleidsgroep Energie 
Overwegende dat IGEAN dienstverlening erkend is als energiehuis voor het verstrekken 
van energieleningen. 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst die hiertoe afgesloten werd 
tussen IGEAN dienstverlening en de gemeente en dat de oprichting een beleidsgroep 
voorziet die instaat voor het verder operationaliseren van de goede werking van het 
energiehuis. 

Overwegende dat elke gemeente één effectief en één plaatsvervangend lid aanduidt voor 
deze beleidsgroep;- dat deze vertegenwoordiger die aangesteld wordt minstens 
gemeenteraadslid is;- dat de aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger bij voorkeur geldt voor de volledige legislatuur. 

Stuurgroep Wonen 
Overwegende dat de gemeente deel uitmaakt van de Interlokale Vereniging voor het 
Lokaal Woonbeleid IVLW waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Besluit van de 
Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 

Gelet op artikel 10 van de statuten van de interlokale vereniging dat stelt dat het beheer 
van de vereniging wordt toevertrouwd aan een stuurgroep die samengesteld is uit één 
afgevaardigde van elke deelnemer, door de gemeenten aan te wijzen onder de 
gemeenteraadsleden, de burgemeester of de schepenen; - dat om een vlotte werking te 
garanderen is het aangewezen de schepen bevoegd voor wonen aan te duiden als 
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vertegenwoordiger. De leden dienen eveneens een plaatsvervanger aan te wijzen die de 
afgevaardigde vervangt bij afwezigheid;- dat de aanstelling én het mandaat van deze 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger bij voorkeur geldt voor de volledige legislatuur. 

Overwegende dat het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers op zich 
geen financiële gevolgen heeft voor het lokaal bestuur. 

Gelet op de e-mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger, voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen, beleidsgroep energie en stuurgroep 
wonen van IGEAN dienstverlening die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en 
met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 22; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: 1; 
- Paula Henderickx bekomt 13 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Paula Henderickx, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Dirk Vercammen bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

De heer Dirk Vercammen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen. 

C. Er wordt een derde stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de beleidsgroep energie. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

de heer Rudy Willems, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de beleidsgroep energie. 
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D. Er wordt een vierde stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de beleidsgroep energie. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- May Peeters bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw May Peeters, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
beleidsgroep energie. 

E. Er wordt een vijfde stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de stuurgroep wonen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Steven Van Staeyen bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

De heer Steven Van Staeyen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de stuurgroep wonen. 

F. Er wordt een zesde stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de stuurgroep wonen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

De heer Rudy Willems, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
stuurgroep wonen. 

Bij de zes voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening 
(Doornstraat 60-2160 Wommelgem) worden bezorgd. 

IGEAN Milieu & Veiligheid: aanwijzen van een vertegenwoordiger 
van de gemeente en diens plaatsvervanger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen, vertegenwoordigers 
van de adviescomités veiligheid en milieu vanaf het jaar 2019 tot 
en met 31 december 2024. 

De gemeenteraad, 
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Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 
november 2003. 

Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 
oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid en de publicatie in 
het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid, zoals bevestigd bij 
het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en de verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 
21 juni 2034, zoals bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 door de 
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging in het kader van het decreet lokaal bestuur. 

Overwegende dat bij het begin van een nieuwe legislatuur de lokale besturen nieuwe 
vertegenwoordigers aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven lid is bij IGEAN milieu & veiligheid en 
bijgevolg voor IGEAN milieu & veiligheid nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers 
dient aan te duiden voor volgende vergaderingen: 
- algemene vergadering; 
- adviescomité veiligheid; 
- adviescomité milieu. 

Algemene vergadering 
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 432 en de statuten van 
IGEAN milieu & veiligheid en in het bijzonder artikel 34§1:- dat deze bepalen dat de 
algemene vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de deelnemers;- 
dat ze voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen worden door de gemeenteraden uit 
hun leden;- dat iedere gemeente minstens één afgevaardigde en ook één 
plaatsvervanger aanduidt. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 447 dat bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid 
van een van de andere organen (raad van bestuur of adviescomités);- dat de aanstelling 
van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger bij voorkeur voor de volledige 
legislatuur geldt;- dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering. 

Adviescomité veiligheid 
Gelet op de statuten van IGEAN milieu & veiligheid en in het bijzonder artikel 28 dat 
bepaalt dat er een adviescomité ‘veiligheid’ wordt opgericht;- dat deze bestaat uit één 
vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de 
werkgevers, evenals uit maximum zeven vertegenwoordigers van de werknemers en de 
vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit 
comité. 
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Overwegende dat elke gemeente die beroep doet op de gemeenschappelijke dienst PBW 
op basis hiervan één vertegenwoordiger aanduidt;- dat deze vertegenwoordiger minstens 
gemeenteraadslid is;- dat de aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger bij 
voorkeur geldt voor de volledige legislatuur. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 447 dat bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid 
van een van de andere organen (raad van bestuur of adviescomités). 

Adviescomité milieu 
Gelet op de statuten van IGEAN milieu & veiligheid en in het bijzonder artikel 28 dat 
bepaalt dat er een adviescomité milieu’ wordt opgericht;- dat deze bestaat uit de 
schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers;- dat de aanstelling én het 
mandaat van deze vertegenwoordiger bij voorkeur geldt voor de volledige legislatuur. 

Overwegende dat het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers op zich 
geen financiële gevolgen heeft voor het lokaal bestuur. 

Gelet op de e-mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger, voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen, een vertegenwoordiger voor het 
adviescomité veiligheid en het adviescomité milieu die vanaf 2019 georganiseerd 
worden tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 22; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: 1; 
- Paula Henderickx bekomt 13 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Paula Henderickx, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Dirk Vercammen bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

De heer Dirk Vercammen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen. 

C. Er wordt een derde stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor het adviescomité veiligheid. 
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Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

De heer Rudy Willems, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor het adviescomité veiligheid. 

Bij de drie voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 

Schepen van leefmilieu, de heer Steven Van Staeyen, aan te duiden als 
vertegenwoordiger in adviescomité Milieu volgens de statuten van Igean. 

Artikel 2. 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid 
(Doornstraat 60-2160 Wommelgem) worden bezorgd. 

PONTES: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de gemeente 
en diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

De gemeenteraad, 

Gelet zijn beslissing van 17 december 1998 houdende de toetreding van de gemeente 
Zandhoven tot de intergemeentelijke vereniging voor het Crematoriumbeheer in de 
provincie Antwerpen (I.V.C.A.); - dat in de loop van 2013 de naam van I.V.C.A. 
veranderd werd in PONTES;-  dat de gemeente aandeelhouder is. 

Overwegende dat bij het begin van de bestuursperiode de afgevaardigden van de leden-
gemeenten in de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw 
aangeduide moeten worden. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger moet aanstellen; - dat dit kan voor de volledige legislatuur. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 34 § 2 
2°, 43 § 2 4°en 9° en artikel 432. 

Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor de aangelegenheden inzake de 
deelname aan en de vertegenwoordiger in instellingen, verenigingen en ondernemingen, 
evenals aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad 
voorbehoudt. 

Overwegende dat de gemeenteraden de afvaardiging en het mandaat van hun 
vertegenwoordigers bepalen in de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden; - dat de algemene vergadering is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de leden-gemeenten die door en uit de leden van de 
gemeenteraad worden aangewezen; - dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
telkens voor de algemene vergadering vastgesteld moet worden en de aanstelling 
herroepbaar is. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger, voor de 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 14 

(buitengewone) algemene vergaderingen die vanaf het jaar 2019 georganiseerd 
worden tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- May Peeters bekomt 14 stemmen; 
- Jordi De Vlam bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw May Peeters, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 22; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: 1; 
- Oliver Vertruyen bekomt 21 stemmen; 
- Paula Henderickx bekomt 1 stem. 

De heer Oliver Vertruyen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen. 

Bij de twee voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging PONTES (Jules Moretuslei 2 - 2610 Antwerpen-Wilrijk). 

LOGO: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente lid is van de vzw LOGO Antwerpen (LOkaal 
GezondheidsOverleg) (Lange Leemstraat 187 - 2018 Antwerpen). 

Overwegende dat de statuten van de vzw LOGO Antwerpen stipuleren dat het mandaat 
van afgevaardigde van de gemeente in de algemene vergadering van de Logo 
Antwerpen, van rechtswege eindigt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

Overwegende dat het diensvolgens noodzakelijk is een afgevaardigde aan te stellen, 
gerechtigd om de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen op de algemene en op de 
buitengewone algemene vergaderingen van de vzw LOGO Antwerpen. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 
34 en 40. 

GAAT OVER, 
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in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van de vzw LOGO Antwerpen die vanaf het jaar 2019 
georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen 
- Maria Van Rompaey bekomt 14 stemmen; 
- Tom Van Bergen bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Maria Van Rompaey, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
algemene vergaderingen. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen 
- Betty Bosschaerts bekomt 14 stemmen; 
- Tom Van Bergen bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Betty Bosschaerts, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene algemene vergaderingen. 

Bij de twee voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de vzw LOGO 
Antwerpen (Lange Leemstraat 187 - 2018 Antwerpen). 

Opvolgingscommissie Kleine Nete: aanwijzen van een 
vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger 
vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de mail van 9 januari 2019 van de arrondissementscommissaris, in opdracht 
van de gouverneur van de provincie Antwerpen, betreffende de aanwijzingen van 
vertegenwoordigers en plaatsvervanger voor de komende legislatuur alsmede het 
ontwerp van de agenda van de eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 30 januari 2019. 

Overwegende dat de gouverneur de coördinatieopdracht hier rond kreeg toegewezen 
door de Vlaamse Regering. 
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Overwegende dat een opvolgingscommissie wordt opgericht waarbij de gemeente 
Zandhoven één vertegenwoordiger en plaatsvervanger mag afvaardigen; - dat het 
wenselijk is deze aan te stellen voor de ganse legislatuur. 

Gelet op decreet lokaal bestuur van 22 december 2017in het bijzonder artikel 34 en 40. 

GAAT OVER, 
in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger voor de vergaderingen van de 
opvolgcommissie Kleine Nete die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en 
met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de vergaderingen van de opvolgingscommissie 
Kleine Nete. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 
De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Steven Van Staeyen bekomt 14 stemmen; 
- Jordi De Vlam bekomt 9 stemmen. 

De heer Steven Van Staeyen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de vergaderingen van de 
opvolgingscommissie Kleine Nete. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de vergaderingen van de 
opvolgingscommissie Kleine Nete. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 22; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: 1; 
- Luc Van Hove bekomt 14 stemmen; 
- Jordi De Vlam bekomt 8 stemmen. 

De heer Luc Van Hove, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
vergaderingen van de opvolgingscommissie Kleine Nete. 

Bij de twee voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing wordt aan de heer Bram Abrams, 
arrondissementscommissaris (Koning Elisabethlei 18 -2018 Antwerpen) bezorgd. 

IKA: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA, 
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse. 
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Gelet op de statuten van IKA, in het bijzonder de bepalingen betreffende de voordracht 
en aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de 
vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging. 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij 
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een 
Algemene Vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene 
Vergadering. 

Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid 
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 
2024. 

Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in 
het van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, 
ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de 
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor de Raad van 
Bestuur. 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder 
artikels 34 en 40. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger van de gemeente voor alle algemene en 
buitengewone vergaderingen van IKA die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden 
tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor alle (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Luc Verelst bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen; 

De heer Luc Verelst, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van IKA. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

De heer Rudy Willems, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van IKA. 
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Bij de twee voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
dienstverlenende vereniging IKA, ter attentie van het secretariaat (Brusselsesteenweg 
199 - 9090 Melle). 

IKA: goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering van 19 maart 2019, vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente en 
aanwijzen van een kandidaat-bestuurder. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA, 
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse. 

Gelet op de statuten van IKA, in het bijzonder de bepalingen betreffende de voordracht 
en aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de 
vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging. 

Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 16 januari 2019 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 
19 maart 2019 plaats heeft om 18.00 uur in de E 10 Hoeve, Kapelstraat 8 a - 2960 
Brecht. 

Overwegende dat de algemene vergadering van IKA van 19 maart 2019 volgende 
agendapunten bevat: 
1. Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de 
algemene vergadering van de deelnemers 
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 

Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Zandhoven werd 
overgemaakt. 

Gelet op zijn beslissing van heden inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger en 
diens plaatsvervanger van de gemeente op de (buitengewone) algemene vergaderingen 
van IKA. 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij 
IKA onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene Vergadering en dat deze tot een 
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan. 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 10 van de statuten de deelnemende gemeenten 
het recht hebben om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen. 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder 
artikel 34 en 40. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een kandidaat-
bestuurder van de gemeente voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering 
van 19 maart tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 

A. Er wordt een stemming gehouden voor het aanduiden van de kandidaat-
bestuurder voor de Raad van Bestuur. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 
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De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Luc Van Hove bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

De heer Luc Van Hove, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot kandidaat-bestuurder van IKA. 

Bij de voormelde stemopneming traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als getuigen 
op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging van 19 maart 2019 met als 
agendapunten: 
1. Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de 
algemene vergadering van de deelnemers 
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
in buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging op 19 maart 2019, op te 
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 

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 
dienstverlenende vereniging IKA, ter attentie van het secretariaat (Brusselsesteenweg 
199 - 9090 Melle). 

PIDPA: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen en vertegenwoordiger voor B-adviescomité vanaf 
het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

Overwegende dat bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden er voor de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de nodige voordrachten dienen gedaan te 
worden voor de vorming van een nieuwe raad van bestuur, adviescomités en 
afgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering. 

Overwegende dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan worden 
deelgenomen door één lid met raadgevende stem; - dat die dient te behoren tot de 
oppositie. 

Overwegende gemeentelijke vertegenwoordiger voor het A-adviescomité 
(watervoorziening), voor het B-adviescomité (afvalwater en van hemelwater), voor het 
D-adviescomité (gemeentelijke collectieve watersanering) kunnen worden voorgedragen. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 34 en 
40. 

GAAT OVER, 
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in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger, plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen, vertegenwoordiger adviescomité B van de gemeente voor een duur 
van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste 
algemene vergadering in het jaar 2025. 

A. Er wordt een stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 
Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Oliver Vertruyen bekomt 9 stemmen. 

De heer Rudy Willems, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 

B. Er wordt een stemming gehouden voor het aanduiden van de plaatsvervanger 
van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergadering. 
Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 22; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: 1; 
- Jef Oorts bekomt 13 stemmen; 
- Oliver Vertruyen bekomt 9 stemmen. 

De heer Jef Oorts, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen. 

C. Er wordt een stemming gehouden voor het aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger voor B-adviescomité (afvalwater en van hemelwater). 
Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Oliver Vertruyen bekomt 9 stemmen. 

De heer Rudy Willems, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot gemeentelijke vertegenwoordiger voor het B-
adviescomité (afvalwater en van hemelwater). 

Bij de drie voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 

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 - 2018 Antwerpen). 
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CIPAL: goedkeuren van de agendapunten van de bijzondere 
algemene vergadering van 22 maart 2019 en vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 
34, 40 en artikel 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering. 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal 
(‘Cipal’). 

Gelet op de statuten van Cipal. 

Gelet op zijn beslissing van heden inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van 
de gemeente op de bijzondere algemene vergaderingen van Cipal. 

Gelet op het schrijven van 22 januari 2019 tot oproeping voor de bijzondere algemene 
vergadering van Cipal van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten: 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 

2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid 
van de raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 

3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene 
vergadering. 

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

Na beraadslaging en stemming. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals 
overgemaakt per aangetekende brief en e-mail van 22 januari 2019, goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere 
algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 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 gemeentelijke vertegenwoordiger 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 dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

IVEKA: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

De gemeenteraad, 
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Overwegende dat de gemeente Zandhoven voor één of meerdere activiteiten aangesloten 
is bij de opdrachthoudende vereniging Iveka. 

Gelet op de princiepsnota die als documentatie aan de gemeente Zandhoven per brief 
van 19 november 2018 overgemaakt werd. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur in het bijzonder artikel 432, alinea 3 van het, waarbij 
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een 
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering. 

Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid 
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur. 

Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in 
het punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt 
werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de 
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het 
Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van Bestuur. 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder 
artikel 34 en 40. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger van de gemeente voor alle algemene en 
(buitengewone) vergaderingen van IVEKA die vanaf het jaar 2019 georganiseerd 
worden tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor alle (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Luc Van Hove bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

De heer Luc Van Hove, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van IVEKA. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Luc Verelst bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

De heer Luc Verelst, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van IVEKA. 
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Bij de twee voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
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 Iveka, ter attentie van het secretariaat (Brusselsesteenweg 
199 - 9090 Melle). 

IVEKA: goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering en voordracht van kandidaat-lid voor het 
regionaal bestuurscomité (RBC) West en voor de raad van 
bestuur. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven voor één of meerder activiteiten aangesloten 
is bij de opdrachthoudende vereniging Iveka. 

Gelet op het aangetekende schrijven van 21 december 2018 waarbij werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die 
op 20 maart 2019 plaatsheeft in hotel Aldhem, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk. 

Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering volgende 
punten bevat: 
1. Statutaire ontslagneming 

Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Zandhoven op 19 
november 2018 brief overgemaakt werd. 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij 
Iveka onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een 
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven ingedeeld is bij een Regionaal Bestuurscomité 
(RBC) West. 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 17 punt 2 van de statuten elke gemeente het 
recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité 
(RBC) West. 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de statuten de deelnemende 
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 kandidaat-bestuurders voor te dragen en 
dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor 
het RBC. 

Overwegende dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden 
van de Raad van Bestuur beperkt is tot zes . 

Overwegende dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 
1.1.1 §2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals 
beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt 
werd. 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder 
artikel 34 en 40. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een kandidaat-lid 
voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West bij de opdrachthoudende vereniging 
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Iveka voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 20 maart 2019 tot 
aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025, voorgedragen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet overhandigd 
aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Luc Van Hove bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

De heer Luc Van Hove, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
wordt als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West van Iveka. 

Bij de voormelde stemopneming traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als getuigen 
op. 

  

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

  

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging van 20 maart 2019 met als 
enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’. 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 20 maart 
2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 

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 Iveka, ter attentie van het secretariaat ( 
Brusselsesteenweg 199 - 9090 Melle). 

IGEAN Dienstverlening: aanwijzen van een kandidaat-bestuurder 
voor de raad van bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 31 
december 2024. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 januari 1969 houdende de oprichting van de 
coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder 
IGEAN cv genoemd, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 houdende de 
omvorming van IGEAN cv tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, 
zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende de goedkeuring van de 
wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende 
vereniging. 
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening, bevestigd bij het 
ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 
juni 2034, bevestigd bij het ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging. 

Overwegende dat bij het begin van een nieuwe legislatuur lokale besturen kandidaat-
bestuurders kunnen voordragen of aanduiden voor de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 

Overwegende dat gemeente Zandhoven lid is van IGEAN dienstverlening. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 431 en 
434;- dat IGEAN dienstverlening naast een algemene vergadering over een raad van 
bestuur beschikt;- dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 
bedraagt. 

Gelet op de statuten van IGEAN dienstverlening ;- dat de concrete voordracht regeling is 
opgenomen in artikel 17. 

Overwegende dat een vergadering van burgemeesters die door de deelnemende 
gemeenten werden voorgedragen na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, 
een consultatie- en formatieopdracht uitwerkten, waarbij formateurs de opdracht kregen 
om in overleg met de deelnemers tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te komen 
aan de hand van volgende bindende criteria: 

1. Indeling in regio’s – 6 leden 
Overwegende dat de gemeenten worden onderverdeeld in de regio’s noord, midden 
en zuid en wel als volgt: 

Regio noord:Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, 
Wuustwezel 
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, 
Wommelgem, Zandhoven, Zoersel 
Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, 
Lint, Niel, Rumst, Schelle, Zwijndrecht 

Overwegende dat er per regio (noord, midden, zuid) 2 leden worden aangeduid. 

2. Indeling volgens inwonersaantal– 7 leden 
Overwegende dat alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens 
inwonersaantal en wel als volgt: 

Categorie 1 - klein: tot 13.000 inwoners 
Categorie 2 - middelgroot: > 13.000 tot 20.000 inwoners 
Categorie 3 - groot: > 20.000 inwoners 

Overwegende dat er voor categorie 1 en 2 twee leden worden aangeduid; dat er 
voor categorie 3 drie leden worden aangeduid. 

3. Indeling volgens geslacht 
Overwegende dat maximaal twee derden (2/3) van de leden van hetzelfde geslacht 
is. 
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Gelet op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10 januari 2019 waarbij het 
volgende beslist werd: 

Art. 1: De vergadering onderschrijft de leidraad waarin de consultatie- en 
formatieopdracht vervat zit. Een exemplaar van deze leidraad zal aan het verslag 
gehecht worden. 
Art. 2: De vergadering keurt het voorstel goed om volgende formateurs aan te 
stellen: 

1. De heer Koen Kennis 
2. De heer Jan Jambon 
3. De heer Luc Vuylsteke de Laps. 

Art. 3: De formateurs zullen het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht 
tegen einde januari 2019 aan IGEAN bezorgen. 
Art. 4: De vergadering geeft IGEAN de opdracht het resultaat van de consultatie- en 
formatieopdracht te verwerken in een ontwerpbeslissing en deze tijdig aan alle 
deelnemers te bezorgen. 

Overwegende dat begin februari de formateurs het resultaat van de consultatie- en 
formatieopdracht aan IGEAN bezorgd hebben;- dat op basis hiervan IGEAN voorliggende 
ontwerpbeslissing voorbereid heeft;- dat aan alle deelnemers het volgende gevraagd 
wordt: 

1. kennis te nemen van de lijst van de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor 
de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening en deze goed te keuren, 
2. voor zover het lokaal bestuur zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt vanuit 
het eigen bestuur, een kandidaat-bestuurder aan te duiden die door een ander lokaal 
bestuur voorgedragen werd. 

Overwegende dat hiermee voldaan wordt aan de in house exceptie zoals bedoeld in 
artikel 30 van de wet op de overheidsopdrachten op basis waarvan de 
besluitvormingsorganen van de IGEAN dienstverlening samengesteld moeten zijn uit 
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten;- dat in deze 
individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemende aanbestedende 
diensten kunnen vertegenwoordigen. 

Overwegende dat de aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur 
voor de volledige legislatuur geldt. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 
440;- dat door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met 
raadgevende stem rechtstreeks kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de raad 
van bestuur;- dat deze afgevaardigden niet meegeteld worden in het maximum aantal 
leden van de raad van bestuur, vermeld in artikel 434, § 1 van het decreet lokaal 
bestuur. 

Overwegende dat de statuten de criteria vermelden die bepalend zijn voor de wijze van 
aanwijzing van die afgevaardigden;- dat dit altijd raadsleden zijn die verkozen werden in 
de betrokken gemeenten ;- dat geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen. 

Gelet op artikel 15§2 van de statuten van IGEAN dienstverlening dat concreet uitvoering 
geeft aan voormelde bepaling van het decreet lokaal bestuur. 

Overwegende dat er per regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan 
benoemd worden. 

Overwegende dat alle gemeenten onderverdeeld in de regio, noord, midden en zuid en 
de stad Antwerpen en wel als volgt: 

Regio noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, 
Wuustwezel 
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, 
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Zandhoven, Zoersel 
Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, 
Niel, Rumst, Schelle, Zwijndrecht 

Overwegende dat elke gemeente bijgevolg één kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem mag voordragen en geen plaatsvervanger. 

Overwegende dat indien binnen elke regio slechts één afgevaardigde aangeduid wordt, 
de algemene vergadering akte neemt van betrokken gemeenteraadsbeslissingen en dat 
de aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de 
raad van bestuur bijwonen. 

Overwegende dat indien binnen één of meerdere regio’s meerdere afgevaardigden 
aangeduid worden, de algemene vergadering akte neemt van de betrokken 
gemeenteraadsbeslissingen en dat er per regio een rangorde gemaakt wordt op basis van 
de volgende criteria in dalende volgorde: 

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. 

Overwegende dat de aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur 
met raadgevende stem gelden voor de volledige legislatuur. 

Overwegende dat het aanduiden van kandidaat-bestuurders op zich geen financiële 
gevolgen heeft voor het lokaal bestuur. 

Gelet op de mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 

Gelet op de mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-
bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening. 

gemeenten regio grootte naam M/V 

Gemeente Aartselaar zuid middel Eddy Vermoesen M 

Gemeente Brasschaat noord groot Goele Fonteyn V 

Gemeente Boom zuid middel Ann De Smedt V 

      Jeroen Baert (*) M 

Gemeente Hemiksem zuid klein Jenne Meyvis M 

Gemeente Hove zuid klein Koen Volckaerts M 

Gemeente Kontich zuid groot Cindy Vanbaeden V 

Gemeente Malle noord middel Harry Hendrickx M 

      Sanne Van Looy (*) V 

Gemeente Niel zuid klein Bart Van der Velde M 

Gemeente Ranst midden middel Johan De Ryck M 
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Gemeente Schelle zuid klein Vera Goris V 

Gemeente Schilde midden middel Dirk Bauwens M 

Gemeente Schoten midden groot Walter Brat M 

Gemeente Stabroek noord middel Rik Frans M 

Gemeente Wuustwezel noord groot Dieter Wouters M 

Gemeente Zwijndrecht zuid middel Ann Van Damme V 

(*) na 3 jaar 

Artikel 2. 
De gemeenteraad keurt deze lijst goed en duidt de heer Dieter Wouters uit Wuustwezel 
aan als kandidaat-bestuurder om de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen voor de 
raad van bestuur van IGEAN dienstverlening. Deze voordracht geldt in principe voor de 
volledige legislatuur 2019-2024. 

Artikel 3. 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN 
dienstverlening bezorgd worden. 

IGEAN Milieu & Veiligheid: aanwijzen van een  kandidaat-
bestuurder voor de raad van bestuur vanaf het jaar 2019 tot en 
met 31 december 2024. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 
houdende het verlijden van de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging 
IGEAN milieu & veiligheid. 

Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & 
veiligheid in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid, bevestigd bij het 
ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 
juni 2034, bevestigd bij het ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging. 

Overwegende dat bij het begin van een nieuwe legislatuur lokale besturen kandidaat-
bestuurders kunnen voordragen of aanduiden voor de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 

Overwegende dat gemeente Zandhoven lid is van IGEAN milieu & veiligheid. 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 431 en 
434;- dat IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van 
bestuur beschikt;- dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 
bedraagt. 

Gelet op de statuten van IGEAN milieu & veiligheid;- dat de concrete voordracht regeling 
is opgenomen in artikel 18. 

Overwegende dat een vergadering van burgemeesters die door de deelnemende 
gemeenten werden voorgedragen na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, 
een consultatie- en formatieopdracht uitwerkten, waarbij formateurs de opdracht kregen 
om in overleg met de deelnemers tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te komen 
aan de hand van volgende bindende criteria: 

1. Indeling in regio’s – 6 leden 
Overwegende dat de gemeenten worden onderverdeeld in de regio’s noord, midden 
en zuid en wel als volgt: 

Regio noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, 
Wuustwezel 
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, 
Wommelgem, Zandhoven, Zoersel 
Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, 
Lint, Niel, Rumst, Schelle, Zwijndrecht 

Overwegende dat er per regio (noord, midden, zuid) 2 leden worden aangeduid. 

2. Indeling volgens inwonersaantal– 7 leden 
Overwegende dat alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens 
inwonersaantal en wel als volgt: 

Categorie 1 - klein: tot 13.000 inwoners 
Categorie 2 - middelgroot: > 13.000 tot 20.000 inwoners 
Categorie 3 - groot: > 20.000 inwoners 

Overwegende dat er voor categorie 1 en 2 twee leden worden aangeduid; dat er 
voor categorie 3 drie leden worden aangeduid. 

3. Indeling volgens geslacht 
Overwegende dat maximaal twee derden (2/3) van de leden van hetzelfde geslacht 
is. 

Gelet op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10 januari 2019 waarbij het 
volgende beslist werd: 

Art. 1: De vergadering onderschrijft de leidraad waarin de consultatie- en 
formatieopdracht vervat zit. Een exemplaar van deze leidraad zal aan het verslag 
gehecht worden. 
Art. 2: De vergadering keurt het voorstel goed om volgende formateurs aan te 
stellen: 

1. De heer Koen Kennis 
2. De heer Jan Jambon 
3. De heer Luc Vuylsteke de Laps. 

Art. 3: De formateurs zullen het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht 
tegen einde januari 2019 aan IGEAN bezorgen. 
Art. 4: De vergadering geeft IGEAN de opdracht het resultaat van de consultatie- en 
formatieopdracht te verwerken in een ontwerpbeslissing en deze tijdig aan alle 
deelnemers te bezorgen. 

Overwegende dat begin februari de formateurs het resultaat van de consultatie- en 
formatieopdracht aan IGEAN bezorgd hebben;- dat op basis hiervan IGEAN voorliggende 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 30 

ontwerpbeslissing voorbereid heeft;- dat aan alle deelnemers het volgende gevraagd 
wordt: 

1. kennis te nemen van de lijst van de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor 
de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid en deze goed te keuren, 
2. voor zover het lokaal bestuur zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt vanuit 
het eigen bestuur, een kandidaat-bestuurder aan te duiden die door een ander lokaal 
bestuur voorgedragen werd. 

Overwegende dat hiermee voldaan wordt aan de in house exceptie zoals bedoeld in 
artikel 30 van de wet op de overheidsopdrachten op basis waarvan de 
besluitvormingsorganen van de IGEAN milieu & veiligheid samengesteld moeten zijn uit 
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten;- dat in deze 
individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemende aanbestedende 
diensten kunnen vertegenwoordigen. 

Overwegende dat de aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur 
voor de volledige legislatuur geldt. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 440;- 
dat door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met 
raadgevende stem rechtstreeks kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de raad 
van bestuur;- dat deze afgevaardigden niet meegeteld worden in het maximum aantal 
leden van de raad van bestuur, vermeld in artikel 434, § 1 van het decreet lokaal 
bestuur. 

Overwegende dat de statuten de criteria vermelden die bepalend zijn voor de wijze van 
aanwijzing van die afgevaardigden;- dat dit altijd raadsleden zijn die verkozen werden in 
de betrokken gemeenten ;- dat geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen. 

Gelet op artikel 16§2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid dat concreet 
uitvoering geeft aan voormelde bepaling van het decreet lokaal bestuur. 

Overwegende dat er per regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan 
benoemd worden. 

Overwegende dat alle gemeenten onderverdeeld in de regio, noord, midden en zuid en 
de stad Antwerpen en wel als volgt: 

Regio noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, 
Wuustwezel 
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, 
Zandhoven, Zoersel 
Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, 
Niel, Rumst, Schelle, Zwijndrecht 

Overwegende dat elke gemeente bijgevolg één kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem mag voordragen en geen plaatsvervanger. 

Overwegende dat indien binnen elke regio slechts één afgevaardigde aangeduid wordt, 
de algemene vergadering akte neemt van betrokken gemeenteraadsbeslissingen en dat 
de aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de 
raad van bestuur bijwonen. 

Overwegende dat indien binnen één of meerdere regio’s meerdere afgevaardigden 
aangeduid worden, de algemene vergadering akte neemt van de betrokken 
gemeenteraadsbeslissingen en dat er per regio een rangorde gemaakt wordt op basis van 
de volgende criteria in dalende volgorde: 

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. 
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Overwegende dat de aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur 
met raadgevende stem gelden voor de volledige legislatuur. 

Overwegende dat het aanduiden van kandidaat-bestuurders op zich geen financiële 
gevolgen heeft voor het lokaal bestuur. 

Gelet op de mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 

Gelet op de mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur. 

Publieke stemming: 

Met 22 stemmen voor (Paula Henderickx, Luc Van Hove, Joris Geens, Steven Van 
Staeyen, Hans Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, Luc 
Verelst, Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty 
Bossaerts, Jordi De Vlam, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, Tom Van 
Bergen, Monique Suls, Emily Sterkmans), 1 onthouding (Paul Stulens) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-
bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid. 

gemeenten regio grootte naam M/V 

stad Antwerpen A'pen groot Carl Geeraerts M 

Gemeente Boechout zuid middel Dirk Crollet M 

Gemeente Borsbeek midden klein Kristof Van de Velde M 

Gemeente Brecht noord groot Eline Peeters V 

Gemeente Edegem zuid groot Sofie De Leeuw V 

Gemeente Essen noord middel Brigitte Quick V 

Gemeente Kalmthout noord middel Maarten De Bock M 

Gemeente Kapellen noord groot Koen Helsen M 

Gemeente Lint zuid klein Harry Debrabandere M 

stad Mortsel midden groot Erik Broeckx M 

Gemeente Rumst zuid middel Benjamin De Roeck M 

Gemeente Wijnegem midden klein Ivo Wynants M 

Gemeente Wommelgem midden klein Frank Gys M 

Gemeente Zandhoven midden klein Maria Van Rompaey V 

Gemeente Zoersel midden groot Liesbeth Verstreken V 

Artikel 2. 

De gemeenteraad keurt deze lijst goed. Deze voordracht geldt in principe voor de 
volledige legislatuur 2019-2024. 

Artikel 3. 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & 
veiligheid bezorgd worden. 
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IGEAN Dienstverlening: goedkeuren van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2019. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 januari 1969 houdende de oprichting van de 
coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder 
IGEAN cv genoemd, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 houdende de 
omvorming van IGEAN cv tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, 
zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende de goedkeuring van de 
wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende 
vereniging. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening, bevestigd bij het 
ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 
juni 2034, bevestigd bij het ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 

Overwegende dat gemeente Zandhoven lid is van IGEAN dienstverlening. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 431 en 
434;- dat IGEAN dienstverlening naast een algemene vergadering over een raad van 
bestuur beschikt;- dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 
bedraagt. 

Gelet op de statuten van IGEAN dienstverlening ;- dat de concrete voordracht regeling is 
opgenomen in artikel 17;- dat het resultaat hiervan een lijst is van 15 kandidaat-
bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening;- dat de benoeming 
van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene 
vergadering van 20 maart 2019. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur in het bijzonder artikel 440;- dat een lid met 
raadgevende stem, rechtstreeks aangewezen door verschillende gemeenten, kan 
deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur. 

Overwegende dat de statuten de criteria vermelden die bepalend zijn voor de wijze van 
aanwijzing van die afgevaardigden;- dat dit altijd raadsleden zijn die verkozen werden in 
de betrokken gemeenten ;- dat geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen. 

Gelet op artikel 15§2 van de statuten van IGEAN dienstverlening ;- dat er per regio 
maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden;- dat er rekening 
gehouden wordt met volgende criteria in dalende volgorde: 

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 
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gemeenteraad 
3. de jongste kandidaat. 

Overwegende dat door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met 
raadgevende stem per regio gerangschikt worden op basis van voormelde criteria;- dat 
de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 akte neemt van de per regio 
best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 

Overwegende dat de aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur in 
principe voor de volledige legislatuur geldt. 

Overwegende dat de raad van bestuur van 5 december 2018 beslist heeft om de 
buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN ( 
Doornaardstraat 60 -2160 Wommelgem) op woensdag 20 maart 2019 om 19 u met als 
enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur. 

Gelet op het schrijven van IGEAN dienstverlening van 6 februari 2019 houdende de 
uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019. 

Overwegende dat de nodige documenten via het infonet ter beschikking gesteld werden 
van de deelnemers. 

Gelet op zijn beslissing van heden houdende het aanwijzen van een vertegenwoordiger 
van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 432. 

Gelet op artikel 33§1 van de statuten houdende de bepaling dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger herhaald moet worden voor elke algemene 
vergadering. 

Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering op zich geen financiële 
gevolgen heeft voor het bestuur. 

Gelet op de mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 

Gelet op de mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene 
vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van 
IGEAN (Doornaardstraat 60 -2160 Wommelgem) op woensdag 20 maart 2019 om 19 u 
evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming 
goed van volgende leden voor de raad van bestuur: 

gemeenten regio grootte naam M/V 

Gemeente Aartselaar zuid middel Eddy Vermoesen M 

Gemeente Brasschaat noord groot Goele Fonteyn V 

Gemeente Boom zuid middel Ann De Smedt V 

      Jeroen Baert (*) M 

Gemeente Hemiksem zuid klein Jenne Meyvis M 

Gemeente Hove zuid klein Koen Volckaerts M 

Gemeente Kontich zuid groot Cindy Vanbaeden V 
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Gemeente Malle noord middel Harry Hendrickx M 

      Sanne Van Looy (*) V 

Gemeente Niel zuid klein Bart Van der Velde M 

Gemeente Ranst midden middel Johan De Ryck M 

Gemeente Schelle zuid klein Vera Goris V 

Gemeente Schilde midden middel Dirk Bauwens M 

Gemeente Schoten midden groot Walter Brat M 

Gemeente Stabroek noord middel Rik Frans M 

Gemeente Wuustwezel noord groot Dieter Wouters M 

Gemeente Zwijndrecht zuid middel Ann Van Damme V 

(*) na 3 jaar 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening van 20 maart 2019 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 bezorgd worden. 

IGEAN Milieu & Veiligheid: goedkeuren van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2019. 

De gemeenteraad, 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 
houdende het verlijden van de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging 
IGEAN milieu & veiligheid. 
Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & 
veiligheid in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid, bevestigd bij het 
ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 
juni 2034, bevestigd bij het ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
Overwegende dat gemeente Zandhoven lid is van IGEAN milieu & veiligheid. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 431 en 
434;- dat IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van 
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bestuur beschikt;- dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 
bedraagt. 
Gelet op de statuten van IGEAN milieu & veiligheid ;- dat de concrete voordracht regeling 
is opgenomen in artikel 18;- dat het resultaat hiervan een lijst is van 15 kandidaat-
bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu  & veiligheid;- dat de benoeming 
van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene 
vergadering van 20 maart 2019. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur in het bijzonder artikel 440;- dat een lid met 
raadgevende stem, rechtstreeks aangewezen door verschillende gemeenten, kan 
deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur. 

Overwegende dat de statuten de criteria vermelden die bepalend zijn voor de wijze van 
aanwijzing van die afgevaardigden;- dat dit altijd raadsleden zijn die verkozen werden in 
de betrokken gemeenten ;- dat geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen. 

Gelet op artikel 15§2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid ;- dat er per regio 
maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden;- dat er rekening 
gehouden wordt met volgende criteria in dalende volgorde: 

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. 

Overwegende dat door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met 
raadgevende stem per regio gerangschikt worden op basis van voormelde criteria;- dat 
de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 akte neemt van de per regio 
best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 
Overwegende dat de aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur in 
principe voor de volledige legislatuur geldt. 
Overwegende dat de raad van bestuur van 5 december 2018 beslist heeft om de 
buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN ( 
Doornaardstraat 60 -2160 Wommelgem) op woensdag 20 maart 2019 om 19 u met als 
enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur. 
Gelet op het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 6 februari 2019 houdende de 
uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019. 
Overwegende dat de nodige documenten via het infonet ter beschikking gesteld werden 
van de deelnemers. 
Gelet op zijn beslissing van heden houdende het aanwijzen van een vertegenwoordiger 
van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 432. 
Gelet op artikel 34§1 van de statuten houdende de bepaling dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger herhaald moet worden voor elke algemene 
vergadering. 

Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering op zich geen financiële 
gevolgen heeft voor het bestuur. 
Gelet op de mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Gelet op de mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene 
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vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van 
IGEAN (Doornaardstraat 60 -2160 Wommelgem) op woensdag 20 maart 2019 om 19 u 
evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming 
goed van volgende leden voor de raad van bestuur: 

gemeenten regio grootte naam M/V 

stad Antwerpen A'pen groot Carl Geeraerts M 

Gemeente Boechout zuid middel Dirk Crollet M 

Gemeente Borsbeek midden klein Kristof Van de Velde M 

Gemeente Brecht noord groot Eline Peeters V 

Gemeente Edegem zuid groot Sofie De Leeuw V 

Gemeente Essen noord middel Brigitte Quick V 

Gemeente Kalmthout noord middel Maarten De Bock M 

Gemeente Kapellen noord groot Koen Helsen M 

Gemeente Lint zuid klein Harry Debrabandere M 

stad Mortsel midden groot Erik Broeckx M 

Gemeente Rumst zuid middel Benjamin De Roeck M 

Gemeente Wijnegem midden klein Ivo Wynants M 

Gemeente Wommelgem midden klein Frank Gys M 

Gemeente Zandhoven midden klein Maria Van Rompaey V 

Gemeente Zoersel midden groot Liesbeth Verstreken V 

Artikel 2. 

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid van 20 maart 2019 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 bezorgd worden. 

PIDPA: goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering van 25 maart 2019 en het vaststellen van 
het mandaat van de gemeente. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat gemeente Zandhoven deelnemer is aan de opdrachthoudende 
vereniging Pidpa. 

Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van PIDPA op maandag 25 maart 2019 
om 11.00 op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 in 2018 Antwerpen. 

Overwegende dat de agenda van deze vergadering volgende punten bevat : 
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Benoeming nieuwe bestuurders. 
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3. Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing. 
4. Benoemingen leden adviescomités. 
5. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed 
te keuren. 

Overwegende dat overeenkomstig de decretale bepalingen bij de algehele vernieuwing 
van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van 
de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een 
algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;- dat er eventueel 
voordrachten dienen gedaan te worden betreffende de adviescomités en de 
afgevaardigde op de algemene vergadering. 

Gelet op de brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van 
de nieuwe raad van bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder 
met raadgevende stem, de voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de 
voordracht van de afgevaardigde op de algemene vergadering. 

Dat de heer Rudy Willems tot de algehele vernieuwing nog steeds deel uitmaakt van de 
raad van bestuur. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Overwegende dat hieraan geen financiële aspecten verbonden. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019, waarmee 
Pidpa de agenda van de buitengewone algemene vergadering heeft meegedeeld en deze 
agenda heeft toegelicht. 

Artikel 2. 
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel betreffende de samenstelling van de 
nieuwe raad van bestuur. Alle voorgestelde mandatarissen worden voorgedragen als 
kandidaat-lid voor de raad van bestuur: 
• Fabienne Blavier (Mechelen) 
• Nicole Boonen (Retie) 
• Kris Gebruers (Olen) 
• Tine Gielis (Laakdal) 
• Werner Hens (Balen) 
• Wim Jordens (Malle) 
• René Lauwers (Aartselaar) 
• Mieke Van den Brande (Bonheiden) 
• Lieve De Block (Kapellen) 
• Sven Deckers (Brecht) 
• Dirk Bauwens (Schilde) 
• Katusha Vervloesem (Rumst) 
• Pieter Verhesen (Geel) 
• Savannah Van Dongen (Turnhout) 
• Kristof Sels (Sint-Katelijne-Waver) 

Artikel 3. 
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de 
buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019 overeenkomstig deze beslissing 
te stemmen, alsook de benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene 
vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze 
vergadering. 
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Artikel 4. 
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 - 2018 Antwerpen). 

Vzw Regionaal Landschap Voorkempen: aanwijzen van een 
vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen en voordracht van een 
kandidaat-bestuurder. 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 24 april 2008 houdende de toetreding tot de vzw Regionaal 
Landschap De Voorkempen (Schildesteenweg 99-2520 Ranst). 

Overwegende dat de statuten van de vzw Regionaal Landschap De Voorkempen 
stipuleren dat het mandaat van afgevaardigde van de gemeente in de algemene 
vergadering van de vzw Regionaal Landschap De Voorkempen, van rechtswege eindigt na 
de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

Gelet op de brief van vzw Regionaal Landschap De Voorkempen van 14 januari 2019, 
houdende de uitnodiging voor de algemene vergadering en Raad van Bestuur van 21 
februari 2019. 

Gelet op de statuten van de vzw Regionaal Landschap De Voorkempen waarin bepaald 
wordt dat elke gemeente-deelnemer recht heeft op één bestuurder in de raad van 
bestuur van vernoemde vennootschap en dat daartoe tijdig een voordracht van één 
kandidaat dient te gebeuren. 

Overwegende dat het diensvolgens noodzakelijk is een afgevaardigde aan te stellen, 
gerechtigd om de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen op de algemene en op de 
buitengewone algemene vergaderingen van de vzw Regionaal Landschap De 
Voorkempen. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 34 en 40. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van de vzw Regionaal Landschap De Voorkempen, alsmede 
tot de voordracht van een kandidaat-bestuurder die vanaf het jaar 2019 georganiseerd 
worden tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de algemene en voor de (buitengewone) algemene 
vergadering. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Dirk Vercammen bekomt 14; 
- Jordi de Vlam bekomt 9 

De heer Dirk Vercammen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger van de gemeente. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering. 
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Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Jelle Lauwereys bekomt 14; 
- Jordi De Vlam bekomt 9. 

De heer Jelle Lauwereys, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergadering. 

C. Er wordt een derde stemming gehouden voor het aanduiden van kandidaat-
bestuurder. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Paula Henderickx bekomt 13 stemmen; 

- Jordi de Vlam bekomt 9 stemmen; 
- Jelle Lauwereys bekomt 1 stem. 

Mevrouw Paula Henderickx, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur. 

Bij de drie stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw Regionaal Landschap De Voorkempen 
VZW (Schildesteenweg 99-2520 Ranst) worden overgemaakt. 

Vragenuurtje 

1. Dhr. Stulens P. 

2. Dhr. De Vlam J. die vraagt: 

- of er een kapvergunning bestaat voor het kappen van de naaldbomen aan het kerkhof 
in Zandhoven? Worden ze heraangeplant? 

De burgemeester antwoordt hierop dat de bomen zullen heraangeplant worden tegen het 
volgend plantseizoen maar verder uit elkaar zodat er meer licht kan schijnen op het 
kerkhof zodat de groenbedekking meer kans maakt. Hij voegt er nog aan toe dat men 
eerst een bevraging bij de omwonenden gedaan heeft en dat de meerderheid van de 
buren ze weg wilden. 

- "Wanneer zal er een nieuw parkeerbeleid komen? Bij de appartementen op de plaats 
van ciné rex is het duidelijk dat de ondergrondse parking daar ook weinig gebruikt zal 
worden als er geen maatregelen genomen worden voor kortparkeren (de ondergrondse 
parking is krap en moeilijk toegankelijk met de autolift). Daarbij is de parking aan het 
gemeentehuis bijna af. Is er een concrete planning en wordt er ook rekening gehouden 
met aspecten zoals de nieuwe appartementen?" 

De burgemeester antwoordt dat de huisjes aan de school einde van de maand worden 
afgebroken; er zal nog niet worden aangelegd maar zal wel als parking kunnen gebruikt 
worden. Wat de vraag over kortparkeren betreft, zullen we hierover in overleg met de 
middenstand de invoering hiervan bespreken. 
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Goedkeuren verslag 

Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden gemaakt 
over de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 20 december 2018 en 7 
januari 2019, overeenkomstig art. 36 §3 2° van het huishoudelijk reglement, zijn de 
notulen van bedoelde zittingen, goedgekeurd. 

Namens de gemeenteraad, 

 

 
Annick Smeets  Paula Henderickx 
Algemeen directeur  Voorzitter 
 


