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Besluitenlijst 
Gemeenteraad 

21 maart 2019 
 

Openbaar 

1. Projectovereenkomst Energiezorgplan IVEKA met betrekking tot de koeling in het 
gemeentehuis: goedkeuring. 

2. Kosteloze grondafstand: Veerstraat - Private weg: goedkeuring. 

3. Kosteloze grondafstand: Fonteinstraat: goedkeuring. 

4. Verkoop van twee bouwgronden in de verkaveling Bogaerevelden: 
princiepsbeslissing. 

5. Treffen van een princiepsbeslissing met betrekking tot de aankoop van twee 
percelen grond voor de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats in Pulle. 

6. Overeenkomst met betrekking tot de volledige studieopdracht voor het bouwen 
van een nieuw vrijetijdscentrum: goedkeuring. 

7. Verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden: 
goedkeuring. 

8. Geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van 7 januari 
2019. 

9. Vaststelling van de samenstelling van de Raad van Bestuur en van de Vaste 
Commissie van Advies van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven. 

10. PONTES: goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van 27 maart 2019, vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente en al of niet aanwijzen van een kandidaat-
bestuurder voor de raad van bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 
2024. 

11. CIPAL: aanwijzen van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur vanaf 
het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

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

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

14. VVSG VZW: 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. 

15. OVSG VZW: 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. 
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16. VVOG VZW: 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. 

17. Ethias verzekering: 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. 

18. De Zandschakel VZW: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de gemeente 
voor de (buitengewone) algemene vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot en met 
31 december 2024. 

19. Vervoerregio Antwerpen: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de gemeente 
en diens plaatsvervanger voor de regioraad vanaf het jaar 2019 tot en met 31 
december 2024. 

20. Mobiliteit: mobiliteitsstudie Middenkempen: goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst en aanwijzen van een vertegenwoordiger voor de 
stuurgroep Middenkempen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

21. Mobiliteit: mobiliteitsstudie ‘gebiedsgerichte visie Noorderkempen’: goedkeuring 
van de samenwerkingsovereenkomst en aanwijzen van een vertegenwoordiger 
voor de stuurgroep Noorderkempen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 
2024. 

22. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn: 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. 

23. Interlokale Vereniging Bibburen: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de 
gemeente en diens plaatsvervanger voor het beheerscomité vanaf het jaar 2019 
tot en met 31 december 2024. 

24. Interlokale vereniging ‘Sportregio Midden-Provincie’: aanwijzen van een 
vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger voor het 
beheerscomité vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

25. CVBA Zonnige Kempen: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de gemeente 
en diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen 
alsmede voordracht van een kandidaat-bestuurder vanaf het jaar 2019 tot en 
met 31 december 2024. 

26. TPA VZW: 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. 

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

28. Streekplatform Voorkempen: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de stuurgroep en coördinatieteam vanaf het jaar 2019 tot en met 
31 december 2024. 

29. Land van Playsantiën vzw: aanwijzen van vertegenwoordigers van de gemeente 
voor de (buitengewone) algemene vergadering en raad van bestuur vanaf het 
jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 
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30. Het al of niet afschaffen van het plaatsen van gemeentelijke 
verkiezingsaanplakborden in alle deelgemeenten. 

31. Het al of niet aangaan van een dames- & herenakkoord om geen 
verkiezingsborden meer te plaatsen in de voortuinen langs de wegen van onze 
gemeente. 

32. Fietspadenanalyse 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

Annick Smeets  Luc Van Hove 
Algemeen directeur   Burgemeester 

 
 

 
Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Burgers die inzage wensen in bovenstaande besluiten, kunnen contact opnemen met de dienst 
secretariaat tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of via het e-mailadres 
secretariaat@zandhoven.be. 
 
Klachten over deze besluiten kunnen ingediend worden bij de toezichthoudende overheid, met 
name de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering de provinciegouverneur.  


