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Notulen gemeenteraad  
21 maart 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 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20 uur en heet iedereen van harte welkom. 

OPENBAAR 

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

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn van 20 mei 2010 waarbij de kaderovereenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en de intercommunale IVEKA, gevestigd te 2300 Turnhout, Koningin 
Elisabethlei 38 werd goedgekeurd. 

Gelet op de kaderovereenkomst goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 mei 2010 
tussen het gemeentebestuur van de gemeente Zandhoven en de intercommunale Iveka, 
gevestigd te 2300 Turnhout, Koningin Elisabethlei 38. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven uitvoering wenst te geven aan een degelijk 
personeelsbeleid waarbij ‘welzijn op het werk’ een belangrijke rol speelt. 

Gelet op het feit dat tijdens de zomermaanden de temperaturen in het gemeentehuis van 
Zandhoven (Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven) onaangenaam hoog kunnen oplopen. 

Gelet op het feit dat de installatie van een actieve koeling (airco) niet enkel het welzijn 
van het personeel maar ook van de bezoekers aan het gemeentehuis ten goede zal 
komen. 

Gelet op het projectadvies versie van 21 december 2018 ‘Koeling gemeentehuis 
Zandhoven’, gelegen te Liersebaan 12, opgemaakt door de intercommunale Iveka. 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 
2019 waarin de uitvoering van volgend project werd goedgekeurd: Projectadvies versie 
21 december 2018 ‘Koeling gemeentehuis Zandhoven’, gelegen te Liersebaan 12. 

Gelet op het ontwerp van projectovereenkomst met contractnummer ZAND-G-TC-19-19-
008 dat wordt voorgelegd; - dat de totale prijs van voornoemde werken resulteert in een 
maximale ramingsprijs van 163.031,33euro (incl. BTW, excl. meerwerken). 

Overwegende dat deze projectovereenkomst de rechten en plichten van beide partijen 
omschrijft. 
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Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden, die gerechtigd zullen 
zijn namens de gemeente Zandhoven op te treden en rechtsgeldig te handelen bij de 
ondertekening van de projectovereenkomst. 

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

Publieke stemming: 

Met 21 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, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De 
Vlam, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, Tom Van Bergen, Monique 
Suls, Emily Sterkmans), 2 onthoudingen (Paul Stulens, Mieke De Moor) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het Projectadvies versie van 21 december 2018 ‘Koeling gemeentehuis Zandhoven’ 
gelegen te Liersebaan 12, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Het ontwerp van ‘projectovereenkomst’ aan te gaan tussen de gemeente Zandhoven en 
de intercommunale Iveka, (Koningin Elisabethlei 38 - 2300 Turnhout) wordt 
goedgekeurd. 

Er zal een projectovereenkomst worden afgesloten met cv Iveka die volkomen identiek is 
aan het bedoelde ontwerp. 

Artikel 3. 
De heer Luc Van Hove en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk burgemeester en 
algemeen directeur van de gemeente Zandhoven, worden afgevaardigd om de gemeente 
Zandhoven bij het afsluiten van de ‘projectovereenkomst’ te vertegenwoordigen en 
namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de intercommunale Iveka 
(Koningin Elisabethlei 38 - 2300 Turnhout), alsmede aan de financieel directeur. 

Kosteloze grondafstand: Veerstraat - Private weg: goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan Vosselaars Bouwbedrijf (Oudebaan 96 - 2350 Vosselaar) een 
stedenbouwkundige vergunning werd verleend in zitting van het college van 
burgemeester en schepenen van 3 juli 2017, voor gronden gelegen langsheen Privateweg 
nrs. 17, 19, 21 en 23 en Veerstraat nrs. 31A, 31B en 31C te 2240 Zandhoven (Viersel), 
ten kadaster gekend afdeling 4, sectie B nr. 395G2; - dat 314m² grond kosteloos aan de 
gemeente zal worden afgestaan, grond noodzakelijk om de genoemde weg - 
overeenkomstig de bestaande rooilijn - te kunnen bouwen. 

Gelet op het opmetingsplan, gedagtekend op 1 oktober 2018 en opgenomen in de 
databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11046-10068, opgemaakt door Plan², 
landmeetkantoor (Kapucijnenstraat 16 - 2200 Herentals) waarop voornoemde inneming 
in het geel staat ingekleurd en benoemd staat als lot 14. 

Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd opmetingsplan; - dat alle gegevens van dit plan in overeenstemming zijn 
met de werkelijkheid. 

Overwegende dat deze kosteloze grondafstand administratief moet geregeld worden en 
dat daarvan ook een behoorlijke akte moet worden opgesteld, waarbij de overdracht van 
het eigendomsrecht van deze grond wettelijk wordt vastgesteld. 
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Gelet op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 3 juli 2017 door het college 
van burgemeester en schepenen, waarin ondermeer werd gesteld dat de gronden 
gelegen binnen de goedgekeurde of ontworpen rooilijnen van de voorziene wegen, gratis 
aan de gemeente worden afgestaan en dit zonder enige kosten voor de gemeente. 

Gelet op het ontwerp van notariële akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door 
meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te Herentals, vennoot van de 
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid ‘Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen’ 
(Collegestraat 24 – 2200 Herentals). 

Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden die gerechtigd zullen 
zijn de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen bij het verlijden van de notariële akte 
en namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 41 
tweede lid 11°. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het opmetingsplan, gedagtekend op 1 oktober 2018 en opgenomen in de databank van 
de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11046-10068, opgemaakt door Plan², 
landmeetkantoor (Kapucijnenstraat 16 -2200 Herentals) waaruit blijkt dat in totaal 
314m² grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt 
goedgekeurd. 
Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door meester Walter 
Vanhencxthoven, notaris met standplaats te Herentals, wordt eveneens goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De gedane grondafstand wordt aanvaard. 

Artikel 3. 
Deze grondafstand zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor meester 
Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te Herentals. 

Artikel 4. 
De onkosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte, zullen worden gedragen 
door de afstanddoener. 

Artikel 5. 
De heer Luc Van Hove en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk burgemeester en 
algemeen directeur worden afgevaardigd om bij het verlijden van de akte, namens de 
gemeente Zandhoven, op te treden en rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 6. 
Afschrift van deze beslissing zal aan meester Walter Vanhencxthoven, notaris met 
standplaats te Herentals, worden overgemaakt. 

Kosteloze grondafstand: Fonteinstraat: goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan studiebureau Verhaert bvba, met maatschappelijke zetel te 2280 
Grobbendonk, Kasteelstraat nr. 9, een stedenbouwkundig attest werd verleend in zitting 
van het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2018, voor gronden gelegen 
langsheen Fonteinstraat te 2243 Zandhoven (Pulle), ten kadaster gekend afdeling 3, 
sectie B nr. 319M en 319L: -dat 85m² grond kosteloos aan de gemeente zal worden 
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afgestaan, grond noodzakelijk om de genoemde weg - overeenkomstig de bestaande 
rooilijn - te kunnen bouwen. 

Gelet op het opmetingsplan, gedagtekend op 12 juni 2018 en opgenomen in de databank 
van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11034-10140, opgemaakt door de heren 
Paul Verhaert en Stijn Geens, beiden beëdigd landmeter-expert, handelend voor SB-V 
bvba, met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Kasteelstraat nr. 9, waarop 
voornoemde inneming in het geel staat ingekleurd en benoemd staat als lot A. 

Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd opmetingsplan; - dat alle gegevens van dit plan in overeenstemming zijn 
met de werkelijkheid. 

Overwegende dat deze kosteloze grondafstand administratief moet geregeld worden en 
dat daarvan ook een behoorlijke akte moet worden opgesteld, waarbij de overdracht van 
het eigendomsrecht van deze grond wettelijk wordt vastgesteld. 

Gelet op het stedenbouwkundig attest afgeleverd op 14 mei 2018 door het college van 
burgemeester en schepenen, waarin ondermeer werd gesteld dat de gronden gelegen 
binnen de goedgekeurde of ontworpen rooilijnen van de voorziene wegen, gratis aan de 
gemeente worden afgestaan en dit zonder enige kosten voor de gemeente. 

Gelet op het ontwerp van notariële akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door 
meester Koen Scheurweghs, notaris met standplaats te Ranst, die zijn ambt uitoefent in 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Kerkhoven en 
Scheurweghs, geassocieerde notarissen”, met zetel te 2520 Ranst, Van den Nestlaan 32. 

Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden die gerechtigd zullen 
zijn de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen bij het verlijden van de notariële akte 
en namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Gelet op artikel 41 tweede lid 11° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 
2017. 

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, Paul 
Stulens, Luc Verelst, Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, 
Betty Bossaerts, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, Tom Van Bergen, 
Monique Suls, Emily Sterkmans), 1 stem tegen (Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het opmetingsplan, gedagtekend op 12 juni 2018 en opgenomen in de databank van de 
plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11034-10140, opgemaakt door de heren 
Paul Verhaert en Stijn Geens, beiden beëdigd landmeter-expert, handelend voor SB-V 
bvba, met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Kasteelstraat nr. 9, waaruit 
blijkt dat in totaal 85m² grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden 
afgestaan, wordt goedgekeurd. 
Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door meester Koen 
Scheurweghs, notaris met standplaats te Ranst, wordt eveneens goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De gedane grondafstand wordt aanvaard. 

Artikel 3. 
Deze grondafstand zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor meester Koen 
Scheurweghs, notaris met standplaats te Ranst. 
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Artikel 4. 
De onkosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte, zullen worden gedragen 
door de afstanddoener. 

Artikel 5. 
De heer Luc Van Hove en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk burgemeester en 
algemeen directeur worden afgevaardigd om bij het verlijden van de akte, namens de 
gemeente Zandhoven, op te treden en rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 6. 
Afschrift van deze beslissing zal aan meester Koen Scheurweghs, notaris met standplaats 
te Ranst, worden overgemaakt. 

Verkoop van twee bouwgronden in de verkaveling Bogaerevelden: 
princiepsbeslissing. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de verdere verkoop van de bouwpercelen gelegen binnen de 
omschrijving van de verkaveling ‘Bogaerevelden’ best kan aangevat worden:- dat de 
resterende bouwkavels deel uitmaken van een goedgekeurde en niet-vervallen 
verkaveling, waarvoor vergunning werd afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen van Zandhoven op 15 juni 2016. 

Overwegende dat hoger vermelde verkaveling nog acht bouwkavels omvat waarvan alle 
percelen bestemd zijn voor half-open bebouwing. 

Overwegende dat uit economisch en sociaal standpunt het aangewezen lijkt opnieuw 
twee bouwkavels te koop aan te bieden. 

Gelet op de beslissingen van in het verleden waarbij telkens besloten werd - onder 
bijzondere verkoopsvoorwaarden - bouwpercelen gelegen in de verkaveling 
‘Bogaerevelden’ openbaar te verkopen. 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen de onderstaande 
loten - zoals die getekend staan op het verkavelingsplan dat gehecht is aan hoger 
vermelde verkavelingsvergunning - te koop aan te bieden met een oppervlakte en met 
de aard van bebouwing zoals vermeld naast het lotnummer: 

LOT OPPERVLAKTE WIJZE VAN BEBOUWING 

7 554 m² half open bebouwing 

8 561 m² half open bebouwing 

Overwegende dat een verkoop bij openbare veiling de voorkeur verdient. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen 28 en 34. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeente Zandhoven zal - in principe - overgaan tot de verkoop van de in 
onderstaande tabel opgenomen bouwgronden, gelegen binnen de omschrijving van de 
verkaveling ‘Bogaerevelden’ en hebbende volgens het verkavelingsplan dat gehecht is 
aan de verkavelingsvergunning verleend door het college van burgemeester en 
schepenen van Zandhoven op 15 juni 2016, een oppervlakte en een wijze van bebouwing 
zoals vermeld naast het lotnummer: 

LOT OPPERVLAKTE WIJZE VAN BEBOUWING 

7 554 m² half open bebouwing 
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8 561 m² half open bebouwing 

Artikel 2. 
De verkoop van de bouwkavels, bedoeld in artikel 1 van onderhavig besluit, zal bij 
openbare veiling geschieden. 

Artikel 3. 
Deze verkopen zullen wettelijk worden geregeld bij akten te verlijden voor notariskantoor 
Rochtus & Meesters, geassocieerde notarissen te Zandhoven. 

Artikel 4. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Artikel 5. 
Afschrift van deze beslissing zal aan notariskantoor Rochtus & Meesters (Langestraat 15 
– 2240 Zandhoven) en aan de financieel directeur worden overgemaakt. 

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

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, 
gewijzigd bij decreet van 28 oktober 2016 en van 10 februari 2017. 

Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaats van de deelgemeente Pulle eerstdaags 
volkomen ingenomen is:- dat er slechts nog een kleine ruimte overblijft voor het 
aanbrengen van kelders. 

Overwegende dat het om voormelde reden noodzakelijk is de bestaande begraafplaats uit 
te breiden en te vergroten:- dat daartoe gronden dienen aangekocht te worden. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven in de mogelijkheid verkeert om 
- een perceel tuingrond, ten kadaster gekend, sectie B, nummer 73 E, met een 
oppervlakte van 934 m², gelegen aan de Boshovensebaan 8, en 
- een perceel tuingrond, ten kadaster gekend, sectie B, deel van nummer 76 T, met een 
oppervlakte van 800 m², gelegen aan Boshovensebaan 12 zoals ze beiden staan 
ingekleurd op bijgevoegd plan in respectievelijke gele en rode kleur, aan te kopen. 

Overwegende dat voormeld perceel (sectie B, nummer 73 E) toebehoort aan mevrouw 
Hilda Geentjens, wonende te 2243 Zandhoven, Boshovensebaan 8. 

Overwegende dat voormeld perceel (sectie B, deel van nummer 76 T) toebehoort aan de 
heer Freddij Verlinden en mevrouw Mariette Luyten, wonende te 2243 Zandhoven, 
Boshovensebaan 12. 

Overwegende dat deze eigendommen ‘in der minne’ en ‘uit de hand’ kunnen aangekocht 
worden. 

Overwegende dat bedoelde eigendommen - na aankoop - ten nutte zullen komen van het 
algemeen belang. 

Overwegende dat voor de financiering van de aankoop van deze eigendommen, de 
nodige kredieten werden ingeschreven op budgetcode 0990/_00/AR 220000/IE_57. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 28 en 40. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 
De gemeente Zandhoven zal overgaan tot de aankoop van: 

1) een perceel tuingrond gelegen in de deelgemeente Pulle, ten kadaster gekend 
sectie B, nummer 73 E voor een oppervlakte van 934 m² 
en 
2) een perceel tuingrond gelegen in de deelgemeente Pulle, ten kadaster gekend, 
sectie B, deel van nummer 76 T voor een oppervlakte van 800 m² 

voor zover de prijs en de voorwaarden aanvaardbaar zijn. 
Deze beslissing geldt als een princiepsbeslissing. 

Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om verdere besprekingen 
aan te knopen met de betrokken eigenaars en alle nodige maatregelen te treffen om tot 
de verwerving van bedoeld eigendom te kunnen komen. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere samenstelling 
van het dossier ter uitvoering van dit besluit waarna het dossier opnieuw zal voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad. 

Artikel 4. 
De kredieten voor de financiering van voormelde aankopen werden ingeschreven op 
budgetcode 0990/_00/AR 220000/IE_57. 

Artikel 5. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel directeur worden overgemaakt. 

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

De gemeenteraad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2017 waarbij het mandaat 
aan de Vlaamse Bouwmeester voor de organisatie van een Open Oproep voor de bouw 
van een nieuwe bibliotheek en een gemeenschaps – en jeugdcentrum te Zandhoven werd 
goedgekeurd. 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 januari 
2019 waarbij de volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum 
wordt gegund aan de tijdelijke vereniging Bob McMaster architecten, Nieuwevaart 118 
bus 4, 9000 Gent + KRFT, Panamalaan 8d, 1019AZ Amsterdam. 
Overwegende dat voor deze studieopdracht een overeenkomst dient te worden 
afgesloten met het ontwerpteam om hun opdracht en randvoorwaarden te specifiëren. 
Overwegende dat voor het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de 
bijhorende aansprakelijkheidsverzekering de architect een contract met de opdrachtgever 
moet afsluiten. 
Overwegende dat, gelet op het voorgaande, het noodzakelijk is om een ‘overeenkomst 
architect – opdrachtgevers’ af te sluiten voor de aanstelling van het ontwerpteam. 
Gelet op het ontwerp ‘Overeenkomst in het kader van de Open Oproep 35 l 2018, voor 
de uitvoering van het project 05: de volledige studieopdracht voor het bouwen van een 
nieuw vrijetijdscentrum te Zandhoven’ dat wordt voorgelegd. 
Overwegende dat de gemeente Zandoven bij het afsluiten van de ‘overeenkomst 
architect – opdrachtgever’ moet vertegenwoordigd worden: -dat het derhalve 
noodzakelijk is twee personen aan te stellen die bij de ondertekening van bedoeld 
contract de gemeente Zandhoven zullen vertegenwoordigen en gerechtigd zullen zijn dit 
contract rechtsgeldig te ondertekenen. 
Overwegende dat de uitgaven zijn voorzien in het budget 2019 op budgetcode ACT-
129/0703-00/221400/IE-33. 
Gelet het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 40. 
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Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende overeenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en de feitelijke vereniging TV Bob McMaster-KRFT architecten, 
vertegenwoordigd Sarah McMaster en Bob De Wispelaere, gevestigd te Nieuwevaart 118 
bus 4, 9000 Gent inzake de volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw 
vrijetijdscentrum: 

OVEREENKOMST in het kader van de Open Oproep 35 | 2018, voor de uitvoering van het 
project 05: de volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuw vrijetijdscentrum 

te Zandhoven. 

Deze opdracht wordt gegund via de procedure van de Open Oproep. Open Oproep 35 
werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen op 24 januari 2018 onder 
nummer 2018-501998 en in het Publicatieblad van de Europese Unie op 26 januari 
2018 onder nummer 2018/S 018-037802. 

DE CONTRACTANTEN 

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever enerzijds en de 
ontwerper anderzijds. 

DE OPDRACHTGEVER 

De gemeente Zandhoven, voor wie optreedt mevrouw Paula Henderickx, voorzitter 
gemeenteraad en mevrouw Annick Smeets, algemeen directeur. 
Deze partij, hierna ‘de opdrachtgever’ genoemd, kiest voor deze opdracht het 
volgende administratieve adres: Liersebaan 12, 2240 Zandhoven 

DE ONTWERPER 

De ontwerper is een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid. 
De combinatie bestaat uit: 

die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam TV Bob 
McMaster – KRFT architecten. 
Deze combinatie laat zich vertegenwoordigen door Sarah McMaster en Bob De 
Wispelaere, zaakvoerders van Bob McMaster architecten bvba, en kiest voor deze 
opdracht als administratief adres “Nieuwevaart 118, bus4, 9000 Gent” 

Voor het uitvoeren van deze opdracht, laat de “ontwerper” zich in onderaanneming 
bijstaan door volgend(e) studiebureau(s) over wie hij zich ook sterk maakt: 

- Stabiliteit: Util structuurstudies cvba, Koningsstraat 269, 1030 Schaarbeek 
- Technieken: RCR studiebureau bvba, Mechelsesteenweg 454, 3020 Herent 
- Akoestiek en bouwfysica: Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau bvba, Vital 
Decosterstraat 67A bus 1, 3000 Leuven 

In het geval van gezamenlijke ontevredenheid of overmacht kunnen deeltaken door 
andere onderaannemers verder behartigd worden. 

Opdrachtgever en ontwerper komen het volgende overeen. 

HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGING 
ARTIKEL 1 ONTWERPER 
1.1 VERTEGENWOORDIGING 
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de ontwerper zich voor alle bepalingen 
van deze overeenkomst laat vertegenwoordigen door Sarah McMaster, zaakvoerder 
Bob McMaster architecten bvba. 

Deze vertegenwoordiging impliceert de juridische tegenstelbaarheid aan de 
ontwerper en zijn onderaannemers, van alle beslissingen, afspraken, goedkeuringen, 
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inlichtingen, mededelingen en handelingen die tussen de vertegenwoordiger en de 
opdrachtgever worden uitgewisseld met betrekking tot de uitvoering van dit 
contract. 
De vertegenwoordiger van de ontwerper is het enige aanspreekpunt van de 
opdrachtgever bij het niet-nakomen van enige bepaling in dit contract, onverminderd 
de interne verantwoordelijkheidsregeling en -verdeling tussen de ontwerper en zijn 
onderaannemers. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de ontwerper zich voor volgende 
aangelegenheden niet laat vertegenwoordigen door Sarah McMaster, zaakvoerder 
Bob McMaster architecten bvba. en dat voor volgende aangelegenheden het 
gezamenlijke optreden van Sarah McMaster en Bob De Wispelaere, zaakvoerders 
Bob McMaster architecten bvba en Thomas Dieben, en Oscar Vos, zaakvoerders van 
KRFT architecten Alle mogelijke wijzigingen van de onderhavige 
contractvoorwaarden: 
- De definitieve goedkeuring en ondertekening van de plannen bij beëindiging van 
volgende fasen: 

- het voorontwerp 
- het definitief ontwerp 
- het uitvoeringsontwerp 

- Het uitschrijven van de schuldvorderingen en het ontvangen van de verschuldigde 
bedragen als gevolg van de uitvoering van de huidige overeenkomst. 
- Het beëindigen of verbreken van deze overeenkomst. 

Deze vertegenwoordiging impliceert de juridische tegenstelbaarheid aan de 
ontwerper en zijn onderaannemers, van alle beslissingen, afspraken, goedkeuringen, 
inlichtingen, mededelingen en handelingen die tussen de vertegenwoordiger en de 
opdrachtgever worden uitgewisseld met betrekking tot de uitvoering van dit 
contract. 
De vertegenwoordiger van de ontwerper is het enige aanspreekpunt van de 
opdrachtgever bij het niet-nakomen van enige bepaling in dit contract, onverminderd 
de interne verantwoordelijkheidsregeling en -verdeling tussen de ontwerper en zijn 
onderaannemers. 

1.2 WIJZIGING ADRES EN VERTEGENWOORDIGING 
De ontwerper kan steeds de vertegenwoordiger vervangen en het administratieve 
adres wijzigen. Hij moet de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen per 
aangetekende zending. De wijzigingen gaan in zodra de opdrachtgever de zending 
heeft ontvangen. 

ARTIKEL 2 DE OPDRACHTGEVER 
2.1 DE LEIDEND AMBTENAAR 
De opdrachtgever machtigt de bevoegde ambtenaar, de heer David Basstanie om als 
leidend ambtenaar in zijn naam op te treden. 

2.2 WIJZIGING ADRES EN VERTEGENWOORDIGING 
De opdrachtgever kan altijd en in alle omstandigheden zijn administratief adres 
wijzigen en zijn vertegenwoordiger vervangen. Hij zal de ontwerper hiervan vooraf 
op de hoogte brengen per aangetekende zending. De wijzigingen gelden zodra de 
ontwerper de zending heeft ontvangen. 

HOOFDSTUK 2 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 

ARTIKEL 3 DE OPDRACHT 
3.1 SLUITING VAN DE OPDRACHT 
De sluiting van de opdracht heeft betrekking op de volledige opdracht. De ontwerper 
aanvaardt de opdracht door de ondertekening van deze overeenkomst. 
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3.2 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 
Het betreft de realisatie van een nieuwbouwproject. Dit project moet worden 
uitgevoerd volgens de opdrachtformulering van de opdrachtgever. 

3.3 VOORWERP VAN DE OPDRACHT 
Het voorwerp van de opdracht betreft de volledige studieopdracht voor de bouw van 
een nieuw vrijetijdscentrum te Zandhoven op het terrein gelegen te Amelbergastraat 
15. 

3.4 DE OPDRACHTFORMULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER 
De opdrachtformulering van de opdrachtgever wordt uiteengezet in het 
projectdossier en maakt integraal deel uit van het bestek. Het projectdossier omvat 
o.a.: de projectdefinitie incl not duurzaamheid en erfgoed die inzicht verschaft in de 
ambitie en de verwachtingen van de opdrachtgever, het programma van eisen, de 
locatiegegevens, het investeringsbedrag en de timing. Al deze zaken worden in de 
loop van het ontwerpproces verder uitgediept. 
Het vooropgestelde budget – op het ogenblik van de ondertekening van dit contract 
– voor de uitvoering van de werken is 3.966.842,48 €. Dit omvat de uitvoering van 
de werken betreffende het gebouw, excl. BTW, excl. ereloon, excl. aansluitingen en 
taksen. De omgevings- en afbraakwerken zijn hierin niet opgenomen. 

3.5 DISCIPLINES 
De volledige studieopdracht is van toepassing voor volgende disciplines: 
- de architectuurstudie, 
- de stabiliteitstudie. 
- de studie van het klimaat en de speciale technieken, inclusief de EPB-
verslaggeving: HVAC, sanitair, elektriciteit, telefonie, data, branddetectie en -
beveiliging, inbraakbeveiliging en toegangscontrole, geluid en videofonie, 
gebouwenbeheerssysteem, tijdsregistratie en liften. 
- de volledige studie van de akoestiek van de geluidsisolatie naar de buren, de 
buitengeluiden, de ruimten onderling, de andere publieke en niet publieke ruimten 
en het geluidsniveau in de lokalen; 
- de studie van de binneninrichting, inclusief het vast meubilair; 
- assistentie bij opmaak en coördinatie van sloopopvolgingsplan 
- de organisatie de veiligheidscoördinatie in samenspraak met de 
veiligheidscoördinator aangesteld door de intercommunale IGEAN; 
- de opmaak van het aanbestedingsbundel voor de openbare aanbesteding van de 
werken conform de geldende wetgeving op de overheidsopdrachten; 
- de opmaak en indiening van de omgevingsvergunning, (gemeente Zandhoven 
confirmeert deze vergunning zelf te kunnen goedkeuren gezien deze niet staat niet 
op de provinciale lijst of op de Vlaamse Lijst) 
- de algemene leiding van en de controle op de uitvoering van de werken, zoals 
vermeld in PVE. 

3.6 FASERING VAN DE OPDRACHT 
De opdracht wordt uitgevoerd in verschillende fasen, zoals aangegeven in het 
tijdsschema (zie bijlage 1). 
Fase 0 de projectvoorbereiding, hierna afgekort PV 
Fase 1 installatie van de werkzaamheden, hierna afgekort IW 
Fase 2 het voorontwerp, hierna afgekort VO 
Fase 3 het definitief ontwerp, hierna afgekort DO 
Fase 4 het uitvoeringsontwerp, hierna afgekort UO 
Fase 5 de algemene leiding van en de controle op de uitvoering van de 
werken, hierna afgekort CO 

3.7 TIJDSSCHEMA 
Voor de uitvoering van de opdracht maakt de ontwerper in overleg met de 
opdrachtgever een tijdschema op waarnaar hier in bijlage wordt verwezen. Dit 
tijdsschema evolueert naargelang de nieuwe inzichten, er wordt steeds contractueel 
verwezen naar de laatste revisie hiervan. 



 

 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 11 

ARTIKEL 4 PRESTATIES VAN DE ONTWERPER 
4.1 ARCHITECTURAAL ONDERZOEK 
Ontwerpen is verantwoordelijkheid dragen voor het zoeken. Een architecturaal onderzoek is dus een ontwerpend onderzoek. De 
maatschappelijke culturele ambitie van de opdrachtgever creëert het kader voor het architecturaal onderzoek. Het zoeken is de 
relatieve autonomie van de ontwerper. 

4.2 PRESTATIES PER DISCIPLINE  

ARCHITECTUUR STABILITEIT KLIMAAT EN TECHNIEKEN 

ONDERDEEL FASEN ONDERDEEL FASEN ONDERDEEL FASEN 

PLANNEN IW VO DO UO CO PLANNEN IW VO DO UO CO PLANNEN IW VO DO UO CO 

inplanting 
   X  X  X   

funderingsprincipes 
   X       schema 

klimaatbeheersing 
   X  X     

funderingsplan      X  X   funderingsplannen      X  X   schema techn. inrichting    X  X     

de bouwlagen 
   X  X  X   

bekistingsplannen 
       X   maatvoering techn 

ruimten 
   X  X     

dakenplan 
   X  X  X   principesneden 

draagstruct. 
   X       

uitvoeringsplannen 
       X  X 

de gevels    X  X  X   doorsneden      X  X   uitvoeringsdetails        X  X 

verticale sneden 
   X  X  X   legplan 

metaalconstructie 
       X   

uitvoeringsschema’s 
       X  X 

rioleringssysteem      X  X   uitvoeringsdetails        X  X             

uitvoeringsdetails        X  X wapeningsplannen        X  X             

actualiseren uitv. plannen          X                         

DOCUMENTEN IW VO DO UO CO DOCUMENTEN IW VO DO UO CO DOCUMENTEN IW VO DO UO CO 

bouwaanvraagdossier      X                             

administratief lastenboek        X                           

inschrijvingsdocumenten        X                           
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technisch lastenboek        X   technisch lastenboek        X   technisch lastenboek        X   

gedetailleerde meetstaat        X   gedetailleerde meetstaat        X   gedetailleerde meetstaat        X   

samenvattende meetstaat 
       X   samenvattende 

meetstaat 
       X   samenvattende 

meetstaat 
       X   

CALCULATIE IW VO DO UO CO CALCULATIE IW VO DO UO CO CALCULATIE IW VO DO UO CO 

raming m² | m³    X  X     raming m² | m³      X     raming m² | m³      X     

raming ahv bouwelementen 
          raming ahv 

bouwelementen 
          raming ahv 

bouwelementen 
          

raming ahv samenv meetst 
       X   raming ahv samenv 

meetst 
       X   raming ahv samenv 

meetst 
       X   

TOELICHTING IW VO DO UO CO TOELICHTING IW VO DO UO CO TOELICHTING IW VO DO UO CO 

duurzaamheid    X  X     bijstand bij arch. nota’s    X  X     bijstand bij arch. nota’s    X  X     

ruimtelijke integratie    X  X     funderingswijze    X  X     technische inrichting    X  X     

ruimtelijke organisatie 
   X  X     evaluatie 

diepsonderingen 
   X       

toestellen 
   X  X     

constructiewijze 
   X  X     constructieve 

opvattingen 
   X  X     tracé kanalen en 

leidingen 
   X  X     

materialen    X  X     berekeningsprincipes    X  X     te realiseren klimaat    X  X     

  energiegebruik    X  X     constructieve schema’s    X  X     comfortwaarden    X  X     

watergebruik    X  X     berekeningsnota      X     warmtewinst | -verlies        X   

klimaatbeheersing 
   X  X     

gedet. berekeningsnota 
       X  X dim technische 

installaties 
       X  X 

akoestiek    X  X     buigstaten wapening        X  X             

integratie technieken    X  X                             

brandveiligheid    X  X                             
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mobiliteit    X  X                             

kunstintegratie    X  X                             

gunningssprocedure      X  X                           

uitvoeringsmodaliteiten        X                           

theatertechnieken                                   

VERSLAGEN IW VO DO UO CO VERSLAGEN IW VO DO UO CO VERSLAGEN IW VO DO UO CO 

verslag overleg 
opdrachtgever 

 X  X  X  X  X verslag overleg 
opdrachtgever 

 X  X  X  X  X 
verslag overleg 
opdrachtgever 

 X  X  X  X  X 

verslag werfvergaderingen          X                         

PRESTATIES IW VO DO UO CO PRESTATIES IW VO DO UO CO PRESTATIES IW VO DO UO CO 

afsluiten overeenkomst  X         afsluiten overeenkomst  X         afsluiten overeenkomst  X         

overleg realisatieproces  X         overleg realisatieproces  X         overleg realisatieproces  X         

opstellen tijdschema  X         opstellen tijdschema  X         opstellen tijdschema  X         

team-, bureauorganisatie 
 X         team-, 

bureauorganisatie 
 X         team-, 

bureauorganisatie 
 X         

deelname aan real. proces 
 X  X  X  X  X deelname aan real. 

proces 
 X  X  X  X  X deelname aan real. 

proces 
 X  X  X  X  X 

coördinatie studies  X  X  X  X  X                         

integratie van alle studies  X  X  X  X  X                         

organisatie 
gunningsprocedure 

          organisatie 
gunningsprocedure 

          organisatie 
gunningsprocedure 

          

toelichting bij aanbesteding 
       X   toelichting bij 

aanbesteding 
       X   toelichting bij 

aanbesteding 
       X   

nazicht inschrijvingen        X   nazicht inschrijvingen        X   nazicht inschrijvingen        X   
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verantwoording uitv dossier 
       X   verantwoording uitv 

dossier 
       X   verantwoording uitv 

dossier 
       X   

rekenkundig nazicht        X   rekenkundig nazicht        X   rekenkundig nazicht        X   

aanbestedingsverslag        X   aanbestedingsverslag        X   aanbestedingsverslag        X   

controle van de werken          X   controle van de werken          X   controle van de werken          X 

werfvergaderingen                    X werfvergaderingen          X werfvergaderingen          X 

nazicht vorderingsstaten                    X nazicht vorderingsstaten          X nazicht vorderingsstaten          X 

advies bij verrekeningen          X advies bij verrekeningen          X advies bij verrekeningen          X 

techn oplevering materiaal 
         X techn oplevering 

materiaal 
         X techn oplevering 

materiaal 
         X 

Opvragen ‘as built’ dossier          X            X            X 

            nazicht fabricatiedoc          X nazicht fabricatiedoc          X 

bijstand bij voorl oplevering 
         X bijstand bij voorl 

oplevering 
         X bijstand bij voorl 

oplevering 
         X 

bijstand bij def oplevering 
         X bijstand bij def 

oplevering 
         X bijstand bij def 

oplevering 
         X 

ARCHITECTUUR STABILITEIT KLIMAAT EN TECHNIEKEN 

ONDERDEEL FASEN ONDERDEEL FASEN ONDERDEEL FASEN 

EXTRA IW VO DO UO CO EXTRA IW VO DO UO CO EXTRA IW VO DO UO CO 

presentaties aan derden 
  x       presentaties aan 

derden 
          

presentaties aan derden 
          

opstellen programma                                   

3d voorstelling                                   
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3d animatie                                   

maquette   x                               

omgevingsontwerp   x                               

topografische opmeting                                   

opmeting gebouwen                                   

opmeting bouwterrein                                   

opmeting terrein                                   

waterpassing bouwterrein                                   

cartografisch onderzoek                                   

plaatsbeschrijving                                   

herregelen mandeligheid                                   

historische studie                                   

studie opbrengst                                   

haalbaarheidsstudie                                   

nazicht eigendomstitels                                   

nazicht erfdienstbaarheid                                   

nazicht gebruiksrechten                                   

asbeststudie                                   

aanvragen bodemattest                                   

bodemsaneringsstudie                                   

bouwrijp maken terrein                                   

werfcoördinatie                                   
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4.3 LEGENDE 

4.3.1 PLANNEN 
Uitvoeringsdetails 

De ontwerper zal aan de opdrachtgever alle nodige verduidelijkingen en toelichtingen verstrekken over de uit te voeren werken. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om tekeningen op grote schaal of op uitvoeringsgrootte die nodig zouden zijn voor de goede uitvoering van de 

toezicht op de werken 
          toezicht op de 

werken 
          

toezicht op de werken 
          

permanent toezicht           permanent toezicht           permanent toezicht           

proeven op materialen 
          proeven op 

materialen 
          

proeven op materialen 
          

proeven nieuwe systemen 
          proeven nieuwe 

systemen 
          

proeven nieuwe systemen 
          

laboproeven           laboproeven           laboproeven           

  
          geologisch 

onderzoek 
          

  
          

  
          grondmech 

onderzoek 
          

  
          

  
          hydraulische 

metingen 
          

  
          

  
          hydrologisch 

onderzoek 
          

  
          

                        trillingsmetingen           

  
          

  
          extra akoestische 

metingen 
  x       

                        meting luchtkwaliteit           

  
          

  
          elektromagnetische 

meting 
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werkzaamheden. De detailtekeningen mogen worden ingestuurd naarmate de 
werkzaamheden vorderen. De voortgang van het project mag hierdoor niet worden 
afgeremd of gehinderd. 

4.3.2 DOCUMENTEN 
Lastenboek 

Het lastenboek wordt geheel opgemaakt door de ontwerper. Gemeente en ontwerper 
zullen samen op basis van voorbeelden en referentiebestekken de administratieve 
bepalingen opstellen. 

4.3.3 CALCULATIE 
Raming m²/m³: 

Het betreft een globale raming van de kostprijs van de werkzaamheden. Zij wordt 
berekend op basis van vloeroppervlakten of bouwvolumes, opgemeten met inbegrip 
van de buitenwanden. De raming wordt gemaakt aan de hand van de m²- of m³-
prijzen die gelden op het moment dat het voorontwerp wordt ingediend, rekening 
houdend met de uitslagen van recente aanbestedingen. Uit de nota moet blijken hoe 
de oppervlakte is berekend. Kelders, kruipruimten en andere ondergrondse 
oppervlakten worden afzonderlijk vermeld. 
Raming aan de hand van een tabel van bouwelementen 

Dit is een raming aan de hand van een tabel van de belangrijkste bouwelementen en 
op basis van verantwoorde eenheidsprijzen. 
Raming aan de hand van een samenvattende meetstaat 
Deze raming wordt gemaakt aan de hand van de samenvattende opmeting en op 
basis van verantwoorde eenheidsprijzen. 

4.3.4 TOELICHTING 
Bij de plannen voegt de ontwerper een nota met een toelichting over alle (in die 
fase) relevante technische en ontwerpmatige elementen. 

Het uitvoeringsontwerp (UO) bevat alle documenten om de aannemer in staat te 
stellen met juistheid de aard en de draagwijdte van zijn verplichtingen na te gaan, 
welke hij bij het indienen van zijn aanbieding onderschrijft. De ontwerper moet er 
voor instaan dat de documenten van het uitvoeringsontwerp aangepast worden aan 
de wijzigingen gevraagd door de opdrachtgever en/of de hogere overheden. 
De gunningsprocedure 

In overleg met de opdrachtgever wordt beslist op welke wijze het project wordt 
gegund. Het uitvoeringsontwerp kan in verschillende afzonderlijk aan te besteden 
loten worden gesplitst. 

4.3.4 VERSLAGEN 
De ontwerper maakt in de fase van de uitvoering en in de voorbereidende fase de 
verslagen van de werfvergadering die wekelijks zullen worden georganiseerd 

4.3.5 PRESTATIES 
De organisatie van de gunningsprocedure 

De opdrachtgever staat in voor de organisatie van de gunningsprocedure, de 
verkoop van de documenten en het ter beschikking houden van alle nodige 
documenten tijdens het verloop van de gunningsprocedure. De ontwerper is niet 
verplicht de opening van de offertes bij te wonen. De opdrachtgever bezorgt alle 
offertes en het proces-verbaal van de opening van de offertes aan de ontwerper die: 
1. de rekenkundige bewerkingen van de offertes controleert; 
2. een vergelijkende tabel opmaakt van de geboden eenheidsprijzen; 
3. het dossier administratief onderzoekt; De gemeente zal hierin ondersteuning 
bieden zodat de tijdsbesteding van de ontwerpers maximaal naar de inhoudelijke 
analyse kan gaan. 
4. de opdrachtgever verder ondersteunt bij de gunningsprocedure door bijvoorbeeld 
prijsverantwoordingen op te vragen en na te kijken, … 
5. het advies inwint van de veiligheidscoördinator-ontwerp omtrent conformiteit met 
het veiligheids- en gezondheidsplan dat werd opgemaakt voor het desbetreffende 
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dossier. 
Uiterlijk 14 kalenderdagen na verzending van het aanbestedingsdossier bezorgt de 
ontwerper het dossier terug aan de opdrachtgever aangevuld met zijn 
aanbestedingsverslag en het advies van de veiligheidscoördinator-ontwerp. 
Toelichting bij de gunningsprocedure 

Alle kandidaat-inschrijvers kunnen steeds terecht bij de ontwerper voor bijkomende 
inlichtingen. Eventueel organiseert de bouwheer een zitdag waarop kandidaat-
inschrijvers contact kunnen zoeken met de ontwerper. 
Gedurende het verloop van de gunningsprocedure bepaalt de ontwerper in overleg 
met de opdrachtgever, welke duiding gegeven wordt bij het aannemingsdossier. De 
opdrachtgever voert zelf alle communicatie. 
Werfvergaderingen 

De opdrachtgever organiseert de werfvergaderingen in overleg met de ontwerper. Zij 
bepalen samen de frequentie ervan, maar deze vergaderingen hebben minstens 
éénmaal per week plaats, met uitzondering van de periodes waarin de 
werkzaamheden worden geschorst. De ontwerper maakt het verslag op van deze 
vergaderingen en stuurt alle aanwezigen en belanghebbenden een kopie. 
Controle van de vorderingsstaten, controle en advies verrekeningen 

Naarmate de werkzaamheden vorderen, controleert de ontwerper de gedetailleerde 
week- en maandstaten die de werkzaamheden van de afgelopen periode beschrijven. 
De ontwerper staat ook in voor de tegensprekelijke opmeting van de 
werkzaamheden waarvan de prijs vooraf niet is vastgesteld en waarvoor de kostprijs 
moet worden berekend aan de hand van een prijslijst. Voor deze werkzaamheden 
maakt de ontwerper de gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen of 
aanpassingen die de opdrachtgever heeft bevolen of goedgekeurd, aangevuld met 
een gedetailleerde en samenvattende meetstaat, dit alles volgens de voorschriften 
van de opdrachtgever. 
De ontwerper controleert de voorgelegde vorderingsstaten en betalingsaanvragen, 
evenals de toegepaste herzieningen. De ontwerper keurt deze vorderingstaten goed 
of maakt zijn eventuele opmerkingen bekend binnen 14 kalenderdagen, na 
ontvangst van deze documenten. De ontwerper meldt tegelijk aan aannemer(s) en 
opdrachtgever welk bedrag de aannemer(s) mag|mogen factureren. Op dezelfde 
wijze keurt de ontwerper ook de eindstaat van de aannemer(s). Hiervoor beschikt 
het over een termijn van 20 werkdagen. 
Opvragen as-built dossier 

De aannemer stelt de as-built plannen op en overhandigt ze, in analoog en digitaal 
formaat, bij de voorlopige oplevering. De ontwerper controleert de plannen. 
Bijstand bij voorlopige en definitieve oplevering 

De opdrachtgever maakt het proces-verbaal op van voorlopige en definitieve 
opleveringen (of van eventuele weigeringen ervan). De ontwerper bereidt dit 
tegensprekelijk proces-verbaal voor, volgens de onderrichtingen van de 
opdrachtgever. 
Zowel bij de voorlopige als de definitieve opleveringen zal de ontwerper de 
opdrachtgever bijstaan. De ontwerper oordeelt of het werk van de aannemers is 
uitgevoerd volgens de plannen en het bestek en volgens de regels van de kunst. 
Eventuele tekortkomingen, gebreken en fouten die aanleiding kunnen geven tot 
reparatie of refactie, moeten aan de opdrachtgever worden gesignaleerd. De 
opdrachtgever kan het verstrekte advies slechts op eigen risico negeren. Hij kan ook 
de lijst van opmerkingen aanvullen met zijn persoonlijke bevindingen. 
De tienjarige aansprakelijkheid van de architect neemt een aanvang vanaf de 
voorlopige oplevering. 

4.4 VORM VAN HET DOSSIER 
De plannen verstrekken alle nodige informatie om de bedoelingen van de ontwerper 
te kunnen begrijpen en om de tekeningen correct te kunnen interpreteren. Zij zijn 
voorzien van een legende van de gebruikte symbolen, bevatten de nodige 
afmetingen en geven duidelijke informatie over de oriëntatie, de toegangen, de 
niveaus, de modulatie, de bestemming der lokalen, de circulatie, de voornaamste 
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afmetingen, de aard van de materialen en het reliëf van de bodem. 
Ieder dossier wordt in vijfvoud ingediend: vier exemplaren op papier en één op 
elektronische drager (cd-rom). De bestandsformaten respecteren de standaarden 
van de opdrachtgever: Word (*.doc), Excel (*.xls), en Autocad (*.dwg). 

ARTIKEL 5 PRESTATIES VAN DE OPDRACHTGEVER 
5.1 GOED OPDRACHTGEVERSCHAP 
De opdrachtgever benadert het project vanuit zijn culturele verantwoordelijkheid. Hij 
heeft duidelijk afgelijnde doelstellingen en een uitgesproken visie. Hij beschrijft 
zorgvuldig hoe hij het gebouw vandaag wil gebruiken en hoe dat past in zijn 
ambities op langere termijn. 
Voor de overheid is een bouwwerk ook de verwezenlijking van een maatschappelijk 
project dat op een voorbeeldige manier moet afgehandeld. Het bouwproject 
reflecteert dus de visie van de overheid als initiatiefnemer bij het verwezenlijken van 
de best bouwbare leefomgeving. Deze houding, die omschreven wordt als ‘goed 
opdrachtgeverschap’, fungeert als uitgangspunt van het project en omschrijft de 
deskundigheid van de opdrachtgever doorheen het gehele realisatieproces. 

5.2 PRESTATIES VAN DE OPDRACHTGEVER 

OPDRACHTGEVERSCHAP 

  PRESTATIES FASEN 

  OPDRACHTFORMULERING PV IW VO DO UO CO 

opstellen projectdefinitie             

missie van de opdrachtgever X            

betekenis van de missie X            

culturele ambities X           

realisatieproces X            

programma van eisen             

opsomming van huidige en toekomstige functies X            

raming van de nodige oppervlakte X            

de functionele relaties X            

de opsomming van gebruikers (personeel, bezoekers, 
cliënteel, leveranciers,…) 

X            

circulatiepatronen X            

ontsluiting en toegankelijkheid op micro en macroschaal X            

locatiegegevens             

de stedenbouwkundige voorschriften X            

onderzoek erfdienstbaarheden             

onderzoek gebruiksrechten             

onderzoek eigendomstitels             

het liggingsplan X            

het omgevingsplan X            

het inplantingsplan X            
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opmeting bestaande gebouwen             

opmeting bouwterrein X            

opmeting aanpalende eigendom X            

topografische opmeting X           

waterpassing bouwterrein             

bodemattest X            

geologisch onderzoek             

grondmechanisch onderzoek             

hydraulische metingen             

hydrologisch onderzoek             

asbeststudie X           

cartografisch onderzoek             

historische studie             

raming investeringsbedrag X            

timing X            

type-overeenkomst X            

REALISATIEPROCES PV IW VO DO UO CO 

opstellen realisatieproces   X         

de projectregie   X  X X X   X 

coördinatie studieopdrachten buiten deze overeenkomst   X  X  X  X  X  

deelname aan realisatieproces   X  X  X  X  X  

goedkeuringen en beslissingen   X  X  X  X  X  

indienen bouwaanvraagdossier       X      

ondersteuning bij administratief lastenboek en 
inschrijvingsdocumenten 

        X    

organisatie aanbesteding         X    

toelichting bij aanbesteding         X    

werfcoördinatie           X  

organisatie werfvergaderingen           X  

opvolgen facturatie en werfadministratie           X  

dagelijks toezicht op de werken             

uitvoeren voorlopige oplevering           X  

uitvoeren definitieve oplevering           X  

PRESENTATIE PV IW VO DO UO CO 

presentaties aan derden (niet betrokken bij het 
realisatieproces) 

X  X  X  X  X  X  
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EXTRA PV IW VO DO UO CO 

plaatsbeschrijving             

opmaak risicoanalyses elektrische installatie en 
branddetectieinstallatie (conform KB 04/12/2012 resp. 
KB 28/03/2014) branddetectieinstallatie (conform KB 
04/12/2012 resp. KB 28/03/2014) 

            

herregelen mandeligheid             

studie opbrengstmogelijkheden             

proeven op materialen             

proeven op nieuwe systemen             

laboproeven             

5.3 LEGENDE 

5.3.1 OPDRACHTFORMULERING 
De projectdefinitie 

De projectdefinitie is een document waarin de Opdrachtgever zijn ambities en 
verwachtingen formuleert voor de opdracht. Ze fungeert als basis voor de 
beoordeling van de ontwerpvoorstellen, de kwaliteitsbewaking tijdens de 
uitvoeringsfase, de omkadering van het ontwerpproces en de toepassing van het 
decreet op de integratie van kunst in de publieke ruimte. Bij aanvang van de VO fase 
zal een addendumnota bij de initiële projectdefinitie gevoegd worden nav de 
opmerkingen en vragen bij de presentatie voor gebruikers en buurtbewoners. 

5.3.2 REALISATIEPROCES 
Opstellen realisatieproces 

De uitvoering van het project verloopt procesmatig. De opdrachtgever ontwerpt het 
realisatieproces na overleg met de ontwerper. Hij organiseert het collectief overleg 
tussen de betrokken partijen en integreert hun deskundigheid in het project. 
Het realisatieproces combineert: 

� het tijdsschema, 
� de doelstellingen van de verschillende fasen, 
� de opdracht, deskundigheid en bevoegdheid van de betrokkenen, 
� de communicatiestrategie (evalueren, beslissen, overleggen, presenteren, 

informeren, adviseren), 
� de communicatiekanalen, 
� het werkproces, 
� het probleem- en wijzigingenbeheer. 

De opdrachtgever staat in voor de organisatie en de leiding van het realisatieproces. 
Hij neemt dus de ‘projectregie’ op zich. 
De projectregie 

De projectregie is een inhoudelijke opdracht. Het doel is een breed referentiekader 
op te zetten en erover te waken dat alle aspecten van het project steeds mee in het 
blikveld worden genomen. Deze inhoudelijke benadering is essentieel voor de sturing 
van de werkzaamheden en de continue communicatie tussen alle betrokken partijen. 
De regie ziet erop toe dat het project vertrekt vanuit een visie en is daarom 
noodzakelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van alle inhoudelijke 
beslissingen. De regie is niet de invulling van een inhoudelijke visie. Zij brengt de 
communicatieve en inhoudelijke bouwstenen aan voor gefundeerde beslissingen. 
De projectregisseur 

Voor de organisatie en de communicatie van het hele proces stelt de opdrachtgever 
een projectregisseur aan. De projectregisseur zal de samenwerking tussen alle 
betrokken partijen organiseren op basis van de projectdefinitie van de opdrachtgever 
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en het concept van de ontwerper. De projectregie is gericht op de voltooiing van het 
project binnen de voorgestelde termijn en op de verwezenlijking van de ambities 
vastgelegd in de projectdefinitie. De projectregisseur is het communicatieve 
scharnierpunt en de verantwoordelijke voor het proces. Hij is niet de 
vertegenwoordiger van de opdrachtgever bij de opvolging en uitvoering van het 
project. De projectregisseur is ook een aanjager. Zijn ultieme opdracht is het doen 
slagen van het proces. Hoe beter de projectregisseur zich van zijn opdracht kan 
kwijten, hoe groter de kans op een integere architectuur en een duurzaam project. 
Goedkeuringen en beslissingen 

Beslissingen en goedkeuringen van de opdrachtgever worden vastgelegd in 
verslagen of schriftelijk bekendgemaakt aan de ontwerper. Door plannen en 
documenten goed te keuren, bevestigt de opdrachtgever de conformiteit met de 
opdrachtformulering en de goede uitvoering door de ontwerper van de 
overeenkomst. 
Toezicht op de werken 

De opdrachtgever staat in voor het toezicht op de werken met alle bijbehorende 
taken. De opdrachtgever stelt hiervoor een leidend ambtenaar aan. De 
opdrachtgever behoudt zich het recht voor de opdracht van permanent toezichter als 
supplementaire opdracht aan de ontwerper toe te vertrouwen, tegen een overeen te 
komen prijs. Hij kan deze opdracht ook aan derden uit besteden. 
De leidend ambtenaar en/of de permanente toezichter houden het dagboek van de 
werkzaamheden bij. 

De permanente toezichter houdt bovendien een dagboek bij van alle verrichtingen 
die plaatsvinden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij kan worden 
gedacht aan het aanvoeren van materialen, de bouwwerkzaamheden zelf, het 
gebruik van het materieel, de eventuele proeven, alle onverwachte gebeurtenissen, 
de omstandigheden waarin de werkzaamheden verlopen (zoals de weergesteldheid), 
de aanwezige arbeiders, kortom alle inlichtingen die nodig zijn opdat de 
verantwoordelijken op gepaste en efficiënte wijze de controle kunnen uitoefenen. 

HOOFDSTUK 3 HONORARIA 
ARTIKEL 6 BEREKENINGSPRINCIPES VAN HET HONORARIUM 
6.1 BEPALING VAN HET HONORARIUM 
OF Type 1: Het honorariumpercentage 

Algemeen 

Het honorarium wordt bepaald als een percentage van de bouwkost. De 
honorariumpercentages zijn van toepassing op alle aangekruiste prestaties in het 
overzicht van artikel 4.2. Voor de prestaties vermeld onder ‘extra prestaties’ kan 
eventueel een ander berekeningstype worden toegepast. De algemene aanneming is 
het uitgangspunt voor het bepalen van het honorariumpercentage. 
Toepassingsgebied 

De procentuele bepaling van het honorarium kan toegepast worden bij de volledige 
studieopdracht en bij meerwerken. 
Formule 
Bouwkost / 100 x 12,5 
De bouwkost 

In elke fase wordt het percentage toegepast op de meest accurate benadering van 
de bouwkost. In de fasen tot en met het uitvoeringsontwerp (UO) is dit de meest 
accurate raming. Vanaf de fase controle op de uitvoering van de werken (CO) is dit 
het aanbestedingsbedrag, stelselmatig aangepast volgens de vordering der werken. 
De eindafrekening wordt gemaakt op basis van de effectieve kostprijs. 
Toe te passen percentages voor de verschillende disciplines 
- omgevingsaanleg: 5% te berekenen op de bouwkost van de omgevingswerken 
- verdeling van honorarium tss de ontwerpers en de studiebureau’s maakt onderdeel 
uit van een onderlinge overeenkomst tussen deze partijen. 
EN/OF Type 2: Honorarium op basis van vacaties 

Algemeen 
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Het honorarium wordt berekend per tijdseenheid en tegen een bepaald tarief. Met 
het aantal af te spreken vacaties worden alle prestaties geleverd die aangekruist zijn 
in het overzicht van artikel 4.2. De algemene aanneming is het uitgangspunt voor 
het bepalen van het aantal vacaties. Alle bedragen zijn exclusief btw. 
Toepassingsgebied 
Het hanteren van vacaties voor het bepalen van het honorarium kan toegepast 
worden voor de volledige studieopdracht en bij meerprestaties. 
Formule 

Aantal vacaties x de prijs / vacaties 
De vacatie 

De tijdseenheid wordt uitgedrukt per vacatie. De vacatieduur stemt overeen met een 
werktijd van 4 uur (1/2 dag). Opdrachtgever en opdrachtnemer bepalen in onderling 
overleg het aantal vacaties. 
Alle kosten, uitgaven en vergoedingen van om het even welke aard zijn inbegrepen 
en vervat in het honorarium. Hierbij wordt gedacht aan huur van kantoorruimte, 
inrichting en onderhoud, werkingskosten (telefoon, auto,…), bankkosten, 
personeelskosten (secretariaat, administratie en boekhouding) en 
verplaatsingsonkosten. Alle bedragen zijn exclusief btw. 

Toe te passen prijzen per vacatie voor de verschillende disciplines: 
- Architectuur/Omgevingsaanleg: 

- Senior - architect: 380,- euro / vacatie 
- Projectmedewerker: 260,- euro / vacatie 

- Stabiliteit: 

- Senior - ingenieur: 500,- euro / vacatie 
- Ingenieur - projectleider: 300,- euro / vacatie 
- Projectassistent: 250,- euro / vacatie 

- Technieken: 

- Senior - ingenieur: 440,- euro / vacatie 
- Ingenieur - projectleider: 440,- euro / vacatie 
- Projectmedewerker: 220,- euro / vacatie 

6.2 WIJZIGINGEN 
Meerwerken 

De honorariumregelingen in dit hoofdstuk gaan uit van de veronderstelling dat het 
ontwerpproces een normaal verloop kent. Feiten of oorzaken die een normaal 
verloop substantieel verstoren, zonder dat de ontwerper daar schuld aan heeft, 
kunnen leiden tot vergoeding voor de bewezen meeruitgaven of meerprestaties. 
Dergelijke feiten of oorzaken zijn bijvoorbeeld wijzigingen die op vraag van de 
opdrachtgever worden aangebracht en die leiden tot een grondige herziening van de 
studie, of een overschrijding van de uitvoeringstermijn door de aannemer of het 
verstrijken van de geldigheid van de bouwvergunning. 
Een eventuele vergoeding zal in overleg met de opdrachtgever worden bepaald. Zij 
zal het voorwerp uitmaken van een bijakte waarin de contractanten alle modaliteiten 
van de herziening van de studie vastleggen. Het honorarium voor meerwerken wordt 
berekend op basis van de tabellen in artikel 6 § 1. 
Voortijdige stopzetting 

Indien de opdrachtgever de opdracht voortijdig stopzet, is hij honorarium 
verschuldigd voor de tot op dat moment uitgevoerde prestaties en vergoeding van 
de gemaakte kosten. De opdrachtgever moet dan wel binnen de 7 kalenderdagen na 
de kennisgeving per aangetekend schrijven van de stopzetting, worden geïnformeerd 
over deze prestaties. 
De ontwerper heeft ook recht op een vergoeding voor het niet gerealiseerde 
honorarium. Die vergoeding bedraagt 20% van het resterende honorarium. 
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Niet aanvang 

De uitvoering van de studieopdracht begint binnen een termijn van maximum drie 
jaar na de ondertekening van de overeenkomst. Indien de termijn niet wordt 
gerespecteerd, kan elk van de contractpartijen een einde stellen aan de 
overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven. Er is dan geen 
vergoeding verschuldigd. 

6.3 BETALING VAN HET HONORARIUM 

VOOR ALLE DISCIPLINES                                                                                       

FASE VERDELING / FASE AANTAL SCHIJVEN 

IW 5% 1 

VO 25% 2 

DO 20% 1 

UO 20% 1 

CO 25% x 

CO voorlopige oplevering Saldo 1 

 Betaling van het honorarium 

Het honorarium kan per fase worden uitbetaald. Naarmate de opdracht vordert, 
wordt dan enkele keren eenzelfde bedrag uitgekeerd, tenzij anders is 
overeengekomen tussen opdrachtgever en ontwerper. Iedere betaling komt in 
mindering van het totale verschuldigde honorarium. De laatste betaling van iedere 
fase vindt plaats na de uitvoering van de in artikel 4.2 voorziene prestaties per fase. 
Voor de CO-fase wordt het totale bedrag verdeeld overheen maandelijkse schijven. 
De in de overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief BTW. De betaling van het 
saldo moet plaatsvinden bij het opstellen van het PV van voorlopige oplevering. Het 
moet zeker zijn betaald na 18 maanden volgend op een PV van weigering van 
voorlopige oplevering. . Indien de voorlopige of definitieve oplevering geweigerd 
wordt om redenen onafhankelijk van de ontwerper, is zijn ereloon toch verschuldigd. 

Met het oog op de betaling legt de ontwerper een rechtsgeldige, gedagtekende en 
ondertekende schuldvordering voor, gestaafd met een gedetailleerde verantwoording 
van het gevraagde bedrag. De schuldvordering moet het postrekening- of 
bankrekeningnummer en het BTW-nummer van de schuldeiser vermelden. 
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen om 
vast te stellen of de aangerekende prestaties beantwoorden aan de voorschriften van 
het bestek. 

De betaling vindt plaats binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf het 
verstrijken van de bovenvermelde verificatietermijn 

HOOFDSTUK 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST TE GOEDER TROUW 
ARTIKEL 7 BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) 
7.01 Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale offertebedrag zonder 
BTW. 

7.02 De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag 
van de sluiting van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid 
de opdrachtnemer in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. 
De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in 
artikel 26 en 27 KB Uitvoering, met name: 
via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling 
die voldoet aan de desbetreffende wetgeving. 
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7.03 Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende 
overheid. 

7.04 In geval van de voorlopige oplevering wordt de eerste helft vrijgegeven bij de 
voorlopige oplevering. 
In geval van de definitieve oplevering wordt hetzij de tweede helft, hetzij het geheel 
van de borgtocht, al naargelang al dan niet in een voorlopige oplevering is voorzien, 
vrijgegeven. 

ARTIKEL 8 VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID 
8.1 ALGEMEEN 
De realisatie van het project verloopt procesmatig, bijgevolg zijn overleg en 
communicatie essentieel. Daarom is elke contractpartij aansprakelijk voor de 
uitvoering te goeder trouw van alle taken en prestaties die in deze overeenkomst 
uitdrukkelijk of impliciet aan haar zijn toegewezen. 

De ontwerper is onder meer verantwoordelijk ten aanzien van de opdrachtgever voor 
de gevolgen van de fouten in de uitvoering van de opdracht. 
Ingeval van tijdelijke vereniging van ontwerpers (combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid) is iedere deelgenoot van de combinatie solidair 
verantwoordelijk ten aanzien van de opdrachtgever. 

De ontwerper of de tijdelijke vereniging van ontwerpers is ook verantwoordelijk voor 
iedereen die in onderaanneming optreedt. 
Vanaf de voorlopige oplevering van het project, waarvoor de studie werd uitgevoerd, 
is de architect volgens de bepalingen van de Artikelen 1792 en 2270 van het 
Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk ten aanzien van de opdrachtgever. 

De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken die niet zijn bedoeld in art 1792 en 
2270 B.W. begint te lopen voor een periode van 1 jaar vanaf de voorlopige 
oplevering. Deze gebreken moeten worden gemeld binnen die termijn van 1 jaar. 

Gedurende de tienjarige aansprakelijkheidstermijn geeft de ontwerper gevolg aan 
iedere vraag van de opdrachtgever tot tussenkomst. De ontwerper geeft alle 
gewenste aanwijzingen en inlichtingen met betrekking tot de in onderhavig contract 
bedoelde constructies. 
De tussenkomst van de ontwerper of zijn vertegenwoordigers dient per prestatie te 
worden gehonoreerd, volgens de geldende tariefschalen. 

Deze vergoeding wordt niet toegepast indien de tussenkomst van de ontwerper 
vereist is voor gebeurtenissen of feiten waarvoor deze zelf verantwoordelijk kan 
worden gesteld. 
De opdrachtgever staat onder meer in voor de tijdige goedkeuring van plannen, 
studies, opmetingen, bestekken enz. en bevestigt hiermee de conformiteit aan de 
opdrachtformulering en de goede uitvoering van de overeenkomst door de 
ontwerper. 
Indien de opdrachtgever de controle van de door de architect opgemaakte ramingen 
aan een derde, externe partner toevertrouwt, is de ontwerper niet langer 
aansprakelijk voor de juistheid van de ramingen. 

8.2 VERZEKERINGEN 

De ontwerper en zijn onderaannemers hebben hun beroepsaansprakelijkheid, met 
inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid. 
De opdrachtgever zal voor de uitvoering van de werken een verzekering “ALLE 
BOUWPLAATSRISICO’S” afsluiten, ofwel rechtstreeks in eigen naam en voor eigen 
rekening, ofwel doen afsluiten door de aangestelde aannemer. 

ARTIKEL 9 TAAL 
Alle schriftelijke contacten met de ontwerper verlopen in het Nederlands. Alle 
documenten die de ontwerper moeten afleveren, worden in principe in het 
Nederlands opgesteld. 
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ARTIKEL 10 AUTEURSCHAP 
10.1 INTELLECTUELE EIGENDOM 
De ontwerper behoudt de intellectuele eigendom van alle studies en documenten die 
hij in het kader van dit contract aan de opdrachtgever aflevert. De opdrachtgever 
verwerft de materiële eigendom en de gebruiksrechten ervan. Hij mag deze studies 
en documenten aanwenden voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Hij mag ze 
tentoonstellen (inclusief de maquettes) en er artikelen over publiceren, mits hij de 
identiteit vermeldt van de auteur. 

10.2 OCTROOI OF LICENTIE 
Als de ontwerper verzwijgt dat er een octrooi of een licentie rust op de uitvoering 
van werkzaamheden die hij in zijn studie geheel of gedeeltelijk beschrijft, zijn de 
aankoopprijs, de vergoedingen en het eventuele aanhouden ervan voor zijn 
rekening. De ontwerper is aansprakelijk voor eventuele schadeloosstellingen die de 
houder van de octrooirechten vordert. 

10.3 VORDERING VAN DERDEN 
De ontwerper moet de opdrachtgever vrijwaren tegen vorderingen die derden 
kunnen instellen op grond van de miskenning van hun rechten op diensten die in het 
kader van deze overeenkomst worden geleverd. Deze vorderingen staan los van de 
verschuldigde rechten zelf (bijvoorbeeld: intellectuele rechten of eigendomsrechten). 
In geval van geding moet de ontwerper op eigen kosten tussenkomen. 

ARTIKEL 11 AANBRENGEN VAN DE NAAM VAN DE ONTWERPER 
De ontwerper heeft het recht hun naam aan te brengen op of in het bouwwerk. Deze 
signatuur is bescheiden en in overeenstemming met de plichtenleer. 

ARTIKEL 12 GERECHTELIJKE BETWISTINGEN 
Voor gerechtelijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 
Elke gebeurlijke dagvaarding voor een rechtbank moet worden voorafgegaan door 
een schriftelijke ingebrekestelling. 

Artikel 2. 
Mevrouw Paula Henderickx en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur worden gemachtigd deze overeenkomst te 
ondertekenen namens de gemeente Zandhoven. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de feitelijke vereniging TV Bob McMaster-KRFT 
architecten, de financieel directeur en aan de dienst Omgeving worden overgemaakt. 

Verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuele 
personeelsleden: goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake 
sociale zekerheid. 

Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en 
provinciale besturen, afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 
november 2008. 

Gelet op de toewijzing van 29 juli 2010 van de opdracht door RSZPPO aan een 
samenwerking tussen Dexia Verzekeringen en Ethias in de vorm van een tijdelijke 
handelsvennootschap. 

Gelet op het kaderreglement 2de pensioenpijler contractanten en het model van 
raadsbesluit die werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 
december 2009. 
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Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede 
pensioenpijler contractanten, zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het 
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 26 mei 2011, goedgekeurd in 
het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 16 oktober 2013. 

Gelet op zijn beslissing van 14 oktober 2010 houdende de invoering van een aanvullende 
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden;- dat de pensioentoelage 1% van 
het pensioengevend jaarloon bedraagt. 

Gelet op de wet overheidspensioenen van 30 maart 2018;- dat de mogelijkheid bestaat 
om een korting op de responsabiliseringsbijdrage te verkrijgen bij het verhogen van de 
tweede pensioenpijler. 

Overwegende dat om optimaal van de korting te kunnen genieten de stijging best wordt 
ingevoerd met ingang van 1 januari 2019 naar 2%. 

Gelet op het feit dat alle contractuele personeelsleden aangesloten zijn, inclusief artikel 
60 en andere tewerkstellingsvormen. 

Gelet op de simulaties van Belfius;- dat de kredieten hiervoor voorzien zijn in het budget 
van de volgende jaren. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Gelet op het protocol en akkoord van 12 maart 2019. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De pensioentoelage voor contractuele personeelsleden bedraagt met ingang van 1 
januari 2019 2% van het pensioengevend jaarloon. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan RSZ (Jozef II-straat 47, 1000 
Brussel), dienst Financiën en Personeel. 

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

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie 
Antwerpen van 14 februari 2019, houdende geldigverklaring van de verkiezing van de 
leden van de politieraad van 7 januari 2019. 

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

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 8 september 2011 houdende de oprichting van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Zandhoven alsmede goedkeuring van de statuten. 

Overwegende dat alle mandaten samen vallen met de duur van een gemeentelijke 
legislatuur:- dat in elk geval de mandaten in de verschillende organen van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Zandhoven worden beëindigd op de eerste vergadering van de Raad 
van Bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad. 
Gelet op artikel 6 van voormelde statuten, luidende als volgt: 
“De Raad van Bestuur bestaat ten hoogste uit de helft van het aantal 
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gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf leden die door de 
gemeenteraad worden benoemd. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van 
bestuur is van hetzelfde geslacht. 

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur aanduiden en dit recht 
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. De overige leden 
van de Raad van Bestuur worden aangeduid overeenkomstig de vierde alinea. 

Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de 
mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester 
en schepenen om minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur aan te 
duiden, worden al de leden aangeduid overeenkomstig de vierde alinea. Als aan hoger 
vermelde vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van Bestuur van 
hetzelfde geslacht dient te zijn niet is voldaan op basis van de aangeduide kandidaten, 
geldt de vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van Bestuur van 
hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor de fracties die deel uitmaken van het college 
van burgemeester en schepenen als voor de fracties die geen deel uitmaken van het 
college van burgemeester en schepenen. Als niet aan die vereiste wordt voldaan, duiden 
de grootste fracties in afnemende volgorde het lid van het andere geslacht aan tot 
voldaan is aan de vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van 
Bestuur van hetzelfde geslacht moeten zijn. 
De leden van de raad van bestuur worden als volgt aangeduid: 
1° het aantal leden wordt evenredig verdeeld onder de fracties die deel uitmaken van het 
college van burgemeester en schepenen en de fracties die geen deel uitmaken van het 
college van burgemeester en schepenen; 
2° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties die deel 
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen wordt evenredig verdeeld 
onder die fracties; 
3° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties die geen deel 
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen wordt evenredig verdeeld 
onder die fracties. 

Voor het bepalen van een politieke fractie wordt gekeken naar de laatste verkiezing. Het 
gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen 
één fractie. 
Zowel gemeenteraadsleden als niet-gemeenteraadsleden kunnen tot de Raad van 
Bestuur toetreden”. 

Overwegende dat de gemeenteraad van Zandhoven 23 raadsleden telt:- dat bijgevolg de 
Raad van Bestuur van het AGB Zandhoven uit maximum 11 leden kan bestaan. 

Overwegende dat de gemeenteraad van Zandhoven als volgt is samengesteld: 
- CD&V: 14 zetels; 
- N-VA: 6 zetels. 
- GROEN: 1 zetel; 
- VLAAMS BELANG: 2 zetels. 

Overwegende dat iedere fractie recht heeft op een gewaarborgde vertegenwoordiging in 
de raad van bestuur van het AGB Zandhoven:- dat de meerderheidspartij binnen de 
gemeenteraad ook de meerderheid binnen de raad van bestuur dient te bezitten:- dat 
het daarom aangewezen is dat de raad van bestuur van het AGB zou bestaan uit 11 door 
de in de gemeenteraad zetelende politieke fracties voor te dragen leden. 

Overwegende dat het aangewezen is om de verdeling van de 11 mandaten te laten 
gebeuren volgens het systeem D’Hondt. 

Overwegende dat, volgens dit systeem, de verdeling van de mandaten in de raad van 
bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven, als volgt wordt bepaald: 
- CD&V: 7 zetels; 
- N-VA: 2 zetels; 
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- GROEN: 1 zetel; 
- VLAAMS BELANG: 1 zetel. 

Overwegende dat bij hoger vermelde samenstelling van de raad van bestuur de 
cultuurpactwet vereist dat de raad van bestuur van het AGB wordt bijgestaan door een 
vaste commissie van advies waarin alle vertegenwoordigende verenigingen van de 
gebruikers en alle filosofische en ideologische strekkingen opgenomen zijn. 

Gelet op artikel 235 van het decreet lokaal bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven is samengesteld uit 
11 leden. 

De invulling van de mandaten tijdens huidige legislatuur wordt als volgt vastgelegd: 
- CD&V: 7 zetels; 
- N-VA: 2 zetels; 
- GROEN: 1 zetel; 
- VLAAMS BELANG: 1 zetel. 

Artikel 2. 
De in artikel 1 vermelde raad van bestuur wordt tijdens het lopende legislatuur 
bijgestaan door een vaste commissie van advies.  

De voorgedragen leden worden door de gemeenteraad aangesteld. 

Artikel 3. 
De politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad worden verzocht hun 
kandida(a)t(en) in de raad van bestuur voor te dragen.  

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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 34 §2 
2°, artikel 43 §2 2° en 9° en artikel 427. 

Gelet op 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. 

Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van PONTES van 27 
maart 2019 met volgende agenda: 
1. Algemene vergadering: verslag 19 december 2018 – goedkeuring 
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring 
3. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) – 
akteneming 
4. Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 – goedkeuring 

Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 waarbij mevrouw May Peeters en de heer 
Oliver Vertruyen, respectievelijk werden aangesteld tot vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger van de gemeente Zandhoven, om deel te nemen aan alle 
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(buitengewone) algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging PONTES 
die vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024 worden georganiseerd. 

Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet 
vastgesteld worden voorafgaand aan elke algemene vergadering. 

Overwegende dat er geen bezwaren bestaan ten aanzien van voorgestelde agenda. 

Gelet op de e-mail van 1 maart 2019 van PONTES met betrekking tot bijkomende 
informatie betreffende de samenstelling van de Raad van Bestuur van PONTES. 

Gelet op het voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders: 

Kiesdistrict Gemeente Mandataris 

Antwerpen 
stad Antwerpen/district 

Hoboken 
Tom De Boeck 

  
stad Antwerpen/district 

Hoboken 
Carine Leys 

  
stad Antwerpen/district 

Berchem 
Lieselot Keymis 

  stad Antwerpen/district Deurne Tjerk Sekeris 

  stad Antwerpen/district Wilrijk Linda Verlinden 

Boom gemeente Kontich Marleen Van den Eynde 

Herentals gemeente Westerlo Tinne Wuyts  

Kapellen gemeente Schoten Lieven De Smet 

Lier stad Lier Annemie Goris 

Mechelen stad Mechelen Alexander Vandersmissen 

Pelt stad Lommel Karel Wieërs 

  gemeente Pelt Dirk Vanseggelen 

Turnhout gemeente Mol Jos Lodewijckx 

  stad Turnhout Koen De Busser 

    Ludwig Nietvelt 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Er wordt akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
PONTES van 27 maart 2019, die bestaat uit de volgende agendapunten: 
1. Algemene vergadering: verslag 19 december 2018 – goedkeuring 
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring 
3. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) – 
akteneming 
4. Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 – goedkeuring 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt opgedragen om zijn/haar stemgedrag af 
te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid. 
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Artikel 3. 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van PONTES van 27 
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 4. 
De gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtslijst van 15 kandidaat-
bestuurders goed. 

Artikel 5. 
De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 
vertegenwoordiger aan mevrouw Tinne Wuyts van de gemeente Westerlo. 

Artikel 6. 
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging PONTES (Jules Moretuslei 2 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)). 

CIPAL: 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 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (‘DLB’) en in het bijzonder op 
artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
artikel 445 dat bepaalt dat er, in geval van 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. 

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 14 februari 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de 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 van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere 
algemene vergadering van 22 maart 2019. 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en in het bijzonder artikel 
30 dat de voorwaarden m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt; - dat het 
belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in house-exceptie 
en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele 
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd. 

Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een 
‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van 
Cipal moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij 
individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen 
vertegenwoordigen. 
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Gelet op de mail van 21 februari 2019 Van CIPAL m.b.t. de gezamenlijke voordrachtlijst 
en met de vraag om de procedure van ABB te volgen. 

Gelet op het voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders: 
• Dries Wim, burgemeester Genk; 
• Eens Karolien, schepen Tessenderlo; 
• Fourie Lore, schepen Landen; 
• Geypen Greet, schepen Mechelen; 
• Iacopucci Pietro, schepen Waregem; 
• Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar; 
• Mannaert Dieter, schepen Dendermonde; 
• Matheï Steven, burgemeester Peer; 
• Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg; 
• Paredaens Koen, schepen Zoersel; 
• Stijnen Francis, schepen Turnhout; 
• Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal; 
• Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem; 
• Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem; 
• Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen. 

Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide 
consultatie- en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal. 

Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening 
gehouden werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, 
bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing 
binnen de raad van bestuur. 

Na beraadslaging en stemming. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-
bestuurders goed. 

Artikel 2. 
De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 
vertegenwoordiger aan: de heer Paul Verbeeck, burgemeester van de gemeente Nijlen. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal 
(Cipalstraat 1 - 2440 Geel). 

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

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder deel 3 – titel 
3 – hoofdstuk 2 over samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid en art. 395 
§1 houdende de afvaardiging voor de deelnemende gemeenten. 
Overwegende dat de gemeente Zandhoven deel uitmaakt van het werkingsgebied van 
Leader Kempen Zuid. 
Overwegende dat de gemeente Zandhoven de engagementverklaring tot actieve 
deelname aan Leader Kempen Zuid ondertekend heeft. 
Gelet op de lokale ontwikkelingsstrategie van het Leader Kempen Zuid-gebied. 
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Overwegende dat Rurant vzw de administratieve en financiële verantwoordelijkheid voor 
de Plaatselijke groep bedraagt. 
Overwegende dat voor de gemeente Zandhoven een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger aangeduid moeten worden om de gemeente te vertegenwoordigen. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, en in het bijzonder artikelen 28 en 34. 
GAAT OVER, 
in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en diens 
plaatsvervanger van de gemeente voor de vergaderingen van Leader Kempen Zuid 
vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van een 
vertegenwoordiger van de gemeente voor de vergaderingen van Leader Kempen 
Zuid. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Hans Soetemans bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

De heer Hans Soetemans, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
vergaderingen van Leader Kempen Zuid. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van een 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
vergaderingen van Leader Kempen Zuid. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Sarah Moeyersoons bekomt 23 stemmen. 

Mevrouw Sarah Moeyersoons, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de vergaderingen van Leader Kempen Zuid. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Verklaart zich akkoord deel te nemen aan Leader Kempen Zuid. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing wordt aan Rurant vzw (Hooibeeksedijk 1 - 2440 Geel) 
bezorgd. 

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

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid, gecoördineerd 
op 15 juni 2018 in het nieuwe ‘Waterwetboek’ houdende de regeling van het integraal 
waterbeleid in Vlaanderen en de samenstelling en werking van de bekkenbesturen. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder deel 3 – titel 
3 – hoofdstuk 2 over samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid en art. 395 
§1 houdende de afvaardiging voor de deelnemende gemeenten. 
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur 
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Netebekken, van 23 januari 2019 met betrekking tot de vraag tot afvaardiging van een 
gemeentelijk mandataris in het waterbekkenbestuur, waarvan de gemeente Zandhoven 
deel uitmaakt. 
Overwegende dat Vlaanderen het integraal waterbeleid heeft opgedeeld in 11 bekkens;- 
dat de gemeente Zandhoven deel uitmaakt van het bekkenbestuur Netebekken;- dat het 
bekkenbestuur het integraal waterbeleid coördineert op lokaal niveau;- dat elke 
gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervanger heeft in het bekkenbestuur;- dat 
deze lid moeten zijn van de gemeenteraad. 
Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige 
participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen;- dat er, om 
voormelde reden, gevraagd wordt 2 personen voor te dragen van een verschillend 
geslacht met het oog op een genderevenwicht in het bestuur van het Netebekken. 
Overwegende dat voor de gemeente Zandhoven een effectieve vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger moeten aangeduid worden. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
GAAT OVER, 
in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en diens 
plaatsvervanger van de gemeente voor de vergaderingen van bekkenbestuur 
Netebekken 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 van de gemeente voor de vergaderingen van bekkenbestuur 
Netebekken. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: 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 van de gemeente voor de 
vergaderingen van bekkenbestuur Netebekken. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
vergaderingen van bekkenbestuur Netebekken. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: 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 van de gemeente voor 
de vergaderingen van bekkenbestuur Netebekken. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Verklaart zich akkoord deel te nemen aan het bekkenbestuur Netebekken onder het 
voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Antwerpen. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing wordt aan bekkensecretariaat Netebekken (Anna Byns-
gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 64 – 2018 Antwerpen) bezorgd. 
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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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 7 juni 1993 waarbij besloten werd toe te treden tot de vzw 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), (Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 
Brussel). 

Overwegende dat de statuten van de VVSG vzw stipuleren dat het mandaat van 
afgevaardigde van de gemeente in de Algemene Vergadering van de VVSG vzw, van 
rechtswege eindigt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

Overwegende dat het dienvolgens noodzakelijk is een afgevaardigde en diens 
plaatsvervanger aan te stellen, gerechtigd om de gemeente Zandhoven te 
vertegenwoordigen op de algemene en op de buitengewone algemene vergaderingen van 
de genoemde vzw. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 28 
en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van de 
VVSG vzw 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 vergadering. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Luc Van Hove bekomt 14 stemmen; 
- Tom Van Bergen bekomt 9 stemmen. 

De heer Luc Van Hove, 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 van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergadering. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Annick Smeets bekomt 23 stemmen. 

Mevrouw Annick Smeets, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de 
gemeente. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de VVSG vzw (Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 
Brussel), worden overgemaakt. 
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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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 5 september 1991 waarbij besloten werd toe te treden tot de 
OVSG vzw (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
gemeenschap) (Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel). 

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

Overwegende dat het dienvolgens noodzakelijk is een afgevaardigde en diens 
plaatsvervanger aan te stellen, gerechtigd om de gemeente Zandhoven te 
vertegenwoordigen op (buitengewone) algemene vergaderingen van de genoemde vzw. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 28 
en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van de 
OVSG vzw 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 vergadering. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Mieke Maes bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Mieke Maes, 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 van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergadering. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: 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 plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de gemeente. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de OVSG vzw (Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 
Brussel) worden overgemaakt. 
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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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder deel 3 – titel 
3 – hoofdstuk 2 over samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid en art. 395 
§1 houdende de afvaardiging voor de deelnemende gemeenten. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven lid is van de Vereniging Voor Openbaar Groen 
vzw (VVOG) (Predikherenrei 1c - 8000 Brugge). 

Overwegende dat de statuten van de VVOG vzw stipuleren dat het mandaat van 
afgevaardigde van de gemeente in de Algemene Vergadering van de VVOG vzw, van 
rechtswege eindigt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

Overwegende dat het dienvolgens noodzakelijk is een afgevaardigde en diens 
plaatsvervanger aan te stellen, gerechtigd om de gemeente Zandhoven te 
vertegenwoordigen op de algemene en op de buitengewone algemene vergaderingen van 
de genoemde vzw. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 28 
en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van de 
VVOG vzw 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 vergadering. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: 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 van de gemeente. 

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

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: 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 plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de 
gemeente. 

BESLUIT VERDER, 
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Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de VVOG vzw (Predikherenrei 1c - 8000 
Brugge), worden overgemaakt. 

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. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven aangesloten is bij Ethias Verzekering. 

Gelet op de statuten van Ethias verzekering waaruit o.m. blijkt dat het gemeentebestuur 
zich op de (buitengewone) algemene vergaderingen kan laten vertegenwoordigen door 
een lid van de bestuursorganen of door een personeelslid van het gemeentebestuur. 

Overwegende dat het aangewezen is een afgevaardigde en diens plaatsvervanger aan te 
duiden om de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen op de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van Ethias verzekeringen. 

Gelet op decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en in het bijzonder artikelen 28 
en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen die van 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.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

De heer Rudy Willems, 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 van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: 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 van de gemeente. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan Ethias Verzekering (Rue des Croisiers 24 - 4000 
Luik), worden overgemaakt. 
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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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 17 oktober 2013 waarbij besloten werd dat de gemeente 
Zandhoven toetrad tot De Zandschakel vzw (Liersebaan 52 - 2240 Zandhoven). 

Overwegende dat ingevolge artikel 5 van de statuten van De Zandschakel vzw de leden 
van de vereniging het recht hebben om één lid aan te duiden voor het bijwonen van de 
algemene vergadering. 

Overwegende dat het dienvolgens wenselijk is een afgevaardigde aan te stellen, 
gerechtigd om de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen op de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van de genoemde vzw en een stem te hebben in het plaatselijk 
sociaal beleid. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 28 
en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente 
voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van De Zandschakel vzw die vanaf 
het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 

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

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Hans Soetemans bekomt 14 stemmen; 
- Emily Sterkmans bekomt 9 stemmen. 

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

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan De Zandschakel vzw (Liersebaan 52 - 2240 
Zandhoven), worden overgemaakt. 

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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018 
waarbij beslist werd om zich aan te sluiten bij vervoerregio Antwerpen. 

Gelet op de e-mail van het departement Mobiliteit en Openbare werken van 13 december 
2018 waarbij zij vragen om de contactgegevens van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Zandhoven en diens plaatsvervanger mee te delen. 

Overwegende dat in navolging van het huishoudelijk reglement van de Vervoerregioraad 
zowel de vertegenwoordiger als de plaatsvervanger lid moet zijn van het college van 
burgemeester en schepenen. 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 28 
en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de regioraad van de Vervoerregio 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 regioraad van de Vervoerregio Antwerpen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Joris Geens bekomt 23 stemmen. 

De heer Joris Geens, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot vertegenwoordiger van de regioraad van de Vervoerregio Antwerpen. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de regioraad van de 
Vervoerregio Antwerpen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Luc van Hove bekomt 23 stemmen. 

De heer Luc Van Hove, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de regioraad van de 
Vervoerregio Antwerpen. 

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 
Vervoerregio Antwerpen (Departement Mobiliteit & Openbare Werken Beleid, Lange 
Kievitstraat 111-113 bus 42 - 2018 Antwerpen). 

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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 15 oktober 2015 betreffende de goedkeuring van de 
engagementsverklaring van de provinciale mobiliteitsstudie “Gebiedsgerichte visie 
Middenkempen”. 

Gelet op het schrijven van de provincie Antwerpen, dienst mobiliteit, van 30 januari 2019 
waarbij de provincie vraagt om de samenwerkingsovereenkomst van de Middenkempen 
te hernieuwen. 

Overwegende dat mobiliteit een thema is waar meerdere gemeentebesturen uit de 
Noorder- en Middenkempen vandaag mee kampen:-  dat de oplossing van eigen 
knelpunten niet steeds in het bereik van elke gemeente afzonderlijk ligt en dat sommige 
oplossingen vanuit een gemeentelijk perspectief nieuwe problemen in andere gemeenten 
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creëren waardoor een bovengemeentelijke gezamenlijke en concrete aanpak zich dan 
ook opdringt. 

Overwegende dat om deze redenen de provincie Antwerpen samen met 9 
gemeentebesturen (Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, 
Vorselaar en Zandhoven) een provinciale bovengemeentelijke mobiliteitsvisie wil 
uitwerken voor de Middenkempen, met name een toekomstvisie met evenwichtige 
oplossingen voor het gebied tussen E313 en E34. 

Overwegende dat voormelde samenwerkingsovereenkomst tot doel heeft om met alle 
betrokken besturen (gemeenten en provincie), gedurende de duur van de overeenkomst 
en op basis van consensus, samen te werken om in de regio een toekomstvisie met 
evenwichtige oplossingen voor de Middenkempen uit te werken. 

Gelet op het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de 
mobiliteitsstudie Middenkempen die wordt voorgelegd;- dat de mobiliteitsstudie 
Middenkempen een bovenlokaal mobiliteitsplan behelst voor negen gemeenten, 
gesitueerd tussen de E34, E313 en de N19. 

Overwegende dat met de inhoud van dit ontwerp kan akkoord gegaan worden. 

Overwegende dat het ook noodzakelijk is om een mandataris en een ambtenaar aan te 
duiden die de gemeente zullen vertegenwoordigen in de stuurgroep Middenkempen; - 
gelet op het voorstel om de schepen van mobiliteit en de gemeentelijke 
mobiliteitsambtenaar hiervoor af te vaardigen. 

Overwegende dat het ook noodzakelijk is twee personen af te vaardigen die, bij het 
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, gerechtigd zullen zijn namens de 
gemeente op te treden. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 28 en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente voor 
de Stuurgroep Middenkempen die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en 
met 31 december 2024. 

Er wordt een stemming gehouden voor het aanduiden van de vertegenwoordiger 
voor de Stuurgroep Middenkempen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 

- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 

- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 

- Joris Geens bekomt 14 stemmen; 

- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

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

BESLUIT VERDER, 

Publieke stemming: 

Met 21 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, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De 
Vlam, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, Tom Van Bergen, Monique 
Suls, Emily Sterkmans), 2 stemmen tegen (Paul Stulens, Mieke De Moor) 

Artikel 1. 
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Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende “Samenwerkingsovereenkomst voor de 
uitvoering van de mobiliteitstudie Middenkempen” tussen de betrokken gemeenten en de 
provincie Antwerpen: 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE UITVOERING VAN DE MOBILITEITSSTUDIE 
MIDDENKEMPEN 

Tussen 

De stad Geel, met ondernemingsnummer 0207.533.874 en maatschappelijke zetel te 
Werft 20, 2440 Geel, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt mevrouw Vera Celis, burgemeester en de heer 
François Mylle, algemeen directeur, 

De gemeente Grobbendonk, met ondernemingsnummer 0207.501.806 en 
maatschappelijke zetel te Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk, vertegenwoordigd 
door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt mevrouw 
Marianne Verhaert, burgemeester en de heer Daan Ceulemans, algemeen directeur, 

De gemeente Herentals, met ondernemingsnummer 0207.504.675 en 
maatschappelijke zetel te Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, vertegenwoordigd 
door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt mevrouw Mien 
Van Olmen en de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur, 

De gemeente Kasterlee, met ondernemingsnummer 0207.502.596 en 
maatschappelijke zetel te Markt 1, 2460 Kasterlee, vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Ward Kennes, 
burgemeester en de heer Tom De Munter, algemeen directeur 

De gemeente Lille, met ondernemingsnummer 0207.502.794 en maatschappelijke 
zetel te Rechtestraat 44, 2275 Lille, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreedt mevrouw Marleen Peeters, 
burgemeester en de heer Davy Smeyers, algemeen directeur, 

De gemeente Olen, met ondernemingsnummer 0207.503.784 en maatschappelijke 
zetel te Dorp 1, 2250 Olen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt de heer Seppe Bouquillon, burgemeester en de heer 
Jeroen Peeters, algemeen directeur, 

De gemeente Ranst, met ondernemingsnummer 0207.501.311 en maatschappelijke 
zetel te Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst, vertegenwoordigd door de heer Johan 
De Ryck, burgemeester en de heer Wim Van Der Schoot, algemeen directeur, 

De gemeente Zandhoven, met ondernemingsnummer 0207.539.220 en 
maatschappelijke zetel te Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door 
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Luc Van 
Hove, burgemeester en mevrouw Annick Smeets, algemeen directeur, De gemeente 
Vorselaar, met ondernemingsnummer 0207.215.160 en maatschappelijke zetel te 
Markt 14, 2290 Vorselaar, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt de heer Lieven Janssens, burgemeester en mevrouw 
Elly Beirinckx, algemeen directeur, 

De provincie Antwerpen, met ondernemingsnummer 0207.725.597 en 
maatschappelijke zetel te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, 
vertegenwoordigd door de heer Danny Toelen, provinciegriffier, voor wie optreedt de 
heer Wim Lux, departementshoofd DREM en de heer Luk Lemmens, gedeputeerde, 

hierna gezamenlijk genoemd: “de partners” 

Gelet op: 

a. de missie van de provincie Antwerpen conform art. 2 van het provinciedecreet (9 
december 2005) die inhoudt dat de provincie : 

- bovenlokale taakbehartiging op zich neemt 
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- ondersteunende taken uitvoert op verzoek van andere overheden 

- initiatieven neemt met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen 
in de regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of zonder 
rechtspersoonlijkheid 

b. het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009, het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse 
Regering van 25 januari 2013 en het provinciaal mobiliteitscharter, goedgekeurd 
door de Provincieraad op 27 september 2018’, als beleidsovereenkomst tussen de 
provincie en de Vlaamse overheid. In dit charter is het ontwikkelen en realiseren van 
een gebiedsgerichte mobiliteitsvisie opgenomen. 

c. de engagementsverklaring van de partners over de start van de mobiliteitsstudie 
Middenkempen dd. 27 oktober 2015 

d. de goedkeuring van de mobiliteitsstudie Middenkempen en het bijhorend actieplan 
door de provincieraad en de door de gemeenteraden d.d. voorjaar 2018 

e. de wenselijkheid om een algemene samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 
conform actie 1.0 van het actieplan van de mobiliteitsstudie 

wordt overeengekomen als volgt: 

Artikel 1 - Doel van de samenwerking en engagement  

1.1. De partners komen overeen om gedurende de duur van de overeenkomst 
samen te werken om in de Middenkempen de toekomstvisie zoals uitgewerkt in de 
goedgekeurde mobiliteitsstudie Middenkempen uit te voeren. Deze samenwerking 
gebeurt op basis van consensus. 

1.2. De partners onderschrijven de toekomstvisie zoals vastgelegd in het eindrapport 
van de mobiliteitsstudie Middenkempen en het bijhorend actieplan (versie januari 
2018). 

Artikel 2 - Organisatie  

2.1. De partners richten een stuurgroep op om de samenwerking op te volgen. Ter 
ondersteuning is er een ambtelijk overleg en een programmacoördinatie. De dienst 
Mobiliteit van de provincie Antwerpen neemt de coördinatie op zich. 

2.2. De stuurgroep bestaat uit beleidsverantwoordelijken van de partners en komt 
minimaal één maal per jaar samen. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van het 
actieplan en stelt jaarlijks een werkplan op. 

2.3. Het ambtelijk overleg bereidt de stuurgroep voor. Indien nodig kan de 
programmacoördinatie thematische of projectmatige werkverbanden organiseren. 
Indien nodig, kan het maatschappelijk middenveld worden betrokken. 

2.4. De programmacoördinatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en 
organisatorische voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en het 
ambtelijke overleg en ook voor het opstellen en bewaken van planningen en 
afspraken. 

Artikel 3 - Proces  

3.1. Als basis voor de samenwerking geldt de mobiliteitsstudie Middenkempen en het 
bijhorende actieplan (versie januari 2018). De stuurgroep monitort het actieplan 
minstens jaarlijks, actualiseert en stuurt bij indien nodig. 

3.2. De stuurgroep stelt jaarlijks een werkplan op. Dit werkplan bevat minstens: 

a. een voortgangsrapportage 

b. fiches met beschrijving per actie (trekker, status, …) 

c. eventuele apart afgesloten overeenkomsten 

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst  
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4.1. De looptijd van de overeenkomst bedraagt in principe zes jaar en is elke 
legislatuur verlengbaar. Deze overeenkomst vervangt de lopende overeenkomst, die 
van rechtswege eindigt op 1 juni 2019. De nieuwe overeenkomst loopt van 1 juni 
2019 tot en met 1 juni 2025, onder voorbehoud van verlenging. 

4.2. De partners kunnen de overeenkomst op elk moment in consensus wijzigen. 

4.3. Elke partij kan op elk moment beslissen om de samenwerking in het kader van 
deze overeenkomst te beëindigen. In dat geval beslissen de overige partijen in 
consensus over de gezamenlijke verderzetting van de overeenkomst. 

Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken  

5.1. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. 

5.2. Partijen zullen alles in het werk stellen om eventuele geschillen in der minne te 
regelen. Als er geen oplossing wordt gevonden, zijn enkel de bevoegde rechtbanken 
van Antwerpen bevoegd om in het geschil uitspraak te doen. 

5.3. Partijen bevestigen te goeder trouw te hebben gehandeld bij het onderhandelen 
en opstellen van huidige overeenkomst, en bevestigen hetzelfde principe te willen 
respecteren bij de uitvoering ervan. 

5.4. Indien één van de bepalingen van huidige overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere 
bepalingen. 

5.5. Partijen zijn in de mate van het mogelijke, volgens hun loyaliteit en overtuiging, 
ertoe gehouden de ongeldige bepalingen te vervangen door een equivalente bepaling 
die beantwoordt aan de algemene geest van de overeenkomst. 

Artikel 2. 

De heer Luc Van Hove en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk burgemeester en 
algemeen directeur worden gemachtigd deze samenwerkingsovereenkomst namens de 
gemeente Zandhoven te ondertekenen. 

Artikel 3. 

De mobiliteitsambtenaar, mevrouw Iris Van Cutsem, zal eveneens de gemeente 
Zandhoven vertegenwoordigen in de Stuurgroep Middenkempen. 

Artikel 4. 

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het provinciebestuur van 
Antwerpen, dienst mobiliteit (Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen). 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Stulens P., die het volgende verklaart: " 

“Zoals in het verleden gaan we ook nu, zowel voor dit punt als voor het volgende punt, 
tegenstemmen omdat we nog steeds van mening zijn dat deze mobiliteitsstudies een 
middel zijn van de hogere overheid om de gemeentelijke overheden koest te houden. Dit 
bij gebrek aan politieke moed om daadwerkelijk oplossende initiatieven te nemen.” 

Nadat schepen Geens J. en de burgemeester geantwoord hebben op de gestelde vragen, 
gaat de gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

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. 
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De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 5 september 2013 waarbij de samenwerkingsovereenkomst 
“Gebiedsgerichte visie “Noorderkempen” goedgekeurd werd. 

Gelet op het schrijven van de provincie Antwerpen, dienst mobiliteit, van 30 januari 2019 
waarbij de provincie vraagt om de samenwerkingsovereenkomst van de Noorderkempen 
te hernieuwen. 

Overwegende dat mobiliteit een thema is waar meerdere gemeentebesturen uit de 
Noorder- en Middenkempen vandaag mee kampen:-  dat de oplossing van eigen 
knelpunten niet steeds in het bereik van elke gemeente afzonderlijk ligt en dat sommige 
oplossingen vanuit een gemeentelijk perspectief nieuwe problemen in andere gemeenten 
creëren waardoor een bovengemeentelijke gezamenlijke en concrete aanpak zich dan 
ook opdringt. 

Overwegende dat om deze redenen de provincie Antwerpen samen met 15 
gemeentebesturen (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Brecht, Hoogstraten, Lille, Malle, 
Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar, Zandhoven en 
Zoersel) een provinciale bovengemeentelijke mobiliteitsvisie wil uitwerken voor de 
Noorderkempen, met name een toekomstvisie met evenwichtige oplossingen voor het 
gebied tussen E19 en E34. 

Overwegende dat voormelde samenwerkingsovereenkomst tot doel heeft om met alle 
betrokken besturen (gemeenten en provincie), gedurende de duur van de overeenkomst 
en op basis van consensus, samen te werken om in de regio een toekomstvisie met 
evenwichtige oplossingen voor de Noorderkempen uit te werken. 

Gelet op het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de 
mobiliteitsstudie Noorderkempen die wordt voorgelegd;- dat de mobiliteitsstudie 
Noorderkempen een bovenlokaal mobiliteitsplan behelst voor vijftien gemeenten, 
gesitueerd tussen de E19 en de E34. 

Overwegende dat met de inhoud van dit ontwerp kan akkoord gegaan worden. 

Overwegende dat het ook noodzakelijk is om een mandataris en een ambtenaar aan te 
duiden die de gemeente zullen vertegenwoordigen in de stuurgroep Noorderkempen; - 
gelet op het voorstel om de schepen van mobiliteit en de gemeentelijke 
mobiliteitsambtenaar hiervoor af te vaardigen. 

Overwegende dat het ook noodzakelijk is twee personen af te vaardigen die, bij het 
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, gerechtigd zullen zijn namens de 
gemeente op te treden. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 28 en 34. 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente voor 
de Stuurgroep Noorderkempen die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en 
met 31 december 2024.GAAT OVER, 

Er wordt een stemming gehouden voor het aanduiden van de vertegenwoordiger 
voor de Stuurgroep Noorderkempen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 

- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 

- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 

- Joris Geens bekomt 14 stemmen; 

- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

De heer Joris Geens, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot vertegenwoordiger van de gemeente. 
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BESLUIT VERDER, 

Publieke stemming: 

Met 21 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, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De 
Vlam, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, Tom Van Bergen, Monique 
Suls, Emily Sterkmans), 2 stemmen tegen (Paul Stulens, Mieke De Moor) 

Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende “Samenwerkingsovereenkomst voor de 
uitvoering van de mobiliteitstudie gebiedsgerichte visie Noorderkempen” tussen de 
betrokken gemeenten en de provincie Antwerpen: 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE UITVOERING VAN DE MOBILITEITSSTUDIE 
‘GEBIEDSGERICHTE VISIE NOORDERKEMPEN’ 

Tussen  

De gemeente Arendonk, met ondernemingsnummer 0207.505.368 en 
maatschappelijke zetel te Vrijheid 29, 2370 Arendonk, vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Kristof 
Hendrickx, burgemeester en de heer Kris Wouters, algemeen directeur, 

De gemeente Baarle-Hertog, met ondernemingsnummer 0207.509.427 en 
maatschappelijke zetel te Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog, vertegenwoordigd door 
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Frans De 
Bondt, burgemeester en de heer Jan Vervoort, algemeen directeur, 

De gemeente Beerse, met ondernemingsnummer 0207.505.764 en maatschappelijke 
zetel te Bisschopslaan 56, 2340 Beerse, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Bert Craane, burgemeester 
en mevrouw Tinneke Claeys, algemeen directeur, 

De gemeente Brecht, met ondernemingsnummer 0207.500.321 en maatschappelijke 
zetel te Gemeentepark 1, 2960 Brecht, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Sven Deckers, burgemeester 
en mevrouw Annemie Marnef, algemeen directeur, 

De stad Hoogstraten, met ondernemingsnummer 0207.502.202 en maatschappelijke 
zetel te Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Marc Van Aperen, 
burgemeester en mevrouw Joke Verschueren, algemeen directeur, 

De gemeente Lille, met ondernemingsnummer 0207.502.794 en maatschappelijke 
zetel te Rechtestraat 44, 2275 Lille, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreedt mevrouw Marleen Peeters, 
burgemeester en de heer Davy Smeyers, algemeen directeur, 

De gemeente Malle, met ondernemingsnummer 0207.537.240 en maatschappelijke 
zetel te Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Harry Hendrickx, 
burgemeester en de heer Sven Brabants, algemeen directeur, 

De gemeente Merksplas, met ondernemingsnummer 0207.503.190 en 
maatschappelijke zetel te Markt 1, Merksplas, vertegenwoordigd door het college 
van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Frank Wilrycx, 
burgemeester en de heer Dries Couckhuyt, algemeen directeur, 

De gemeente Oud-Turnhout, met ondernemingsnummer 0207.503.982 en 
maatschappelijke zetel te Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout, vertegenwoordigd door het 
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college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Bob Coppens, 
burgemeester en mevrouw Bie De Busser, algemeen directeur, 

De gemeente Ravels, met ondernemingsnummer 0207.504.378 en maatschappelijke 
zetel te Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Walter Luyten, 
burgemeester en mevrouw Chris Bax , algemeen directeur, 

De gemeente Rijkevorsel, met ondernemingsnummer 0207.504.576 en 
maatschappelijke zetel te Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, vertegenwoordigd door 
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt mevrouw Dorien 
Cuylaerts, burgemeester en de heer Bart Adams, algemeen directeur, 

De stad Turnhout, met ondernemingsnummer 0207.533.082 en maatschappelijke 
zetel te Campus Blairon 200, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Paul Van Miert, 
burgemeester en de heer Filip Buijs, algemeen directeur, 

De gemeente Vosselaar, met ondernemingsnummer 0207.534.765 en 
maatschappelijke zetel te Cingel 7, 2350 Vosselaar, vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Gilles Bultinck, 
burgemeester en de heer Bert Joppen, algemeen directeur, 

De gemeente Zandhoven, met ondernemingsnummer 0207.539.220 en 
maatschappelijke zetel te Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door 
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Luc Van 
Hove, burgemeester en mevrouw Annick Smeets, algemeen directeur, 

De gemeente Zoersel, met ondernemingsnummer 0207.499.133 en 
maatschappelijke zetel te Handelslei 167, 2980 Zoersel, vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt mevrouw Liesbeth 
Verstreken, burgemeester en de heer Kristof Janssens, algemeen directeur, 

De projectvereniging Samenwerkingsverband stadsregio Turnhout, met 
ondernemingsnummer 0862.959.114 en maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 
2300 Turnhout, vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie optreedt de 
heer Bob Coppens voorzitter en de heer Marc Boeckx, algemeen coördinator, 

De provincie Antwerpen, met ondernemingsnummer 0207.725.597 en 
maatschappelijke zetel te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, 
vertegenwoordigd door de heer Danny Toelen, provinciegriffier, voor wie optreedt de 
heer Wim Lux, departementshoofd DREM en de heer Luk Lemmens, gedeputeerde, 

hierna gezamenlijk genoemd: “de partners” 

 Gelet op: 

a. de missie van de provincie Antwerpen conform art. 2 van het provinciedecreet (9 
december 2005) die inhoudt dat de provincie : 

- bovenlokale taakbehartiging op zich neemt 

- ondersteunende taken uitvoert op verzoek van andere overheden 

- initiatieven neemt met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen 
in de regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of zonder 
rechtspersoonlijkheid 

b. het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009, het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse 
Regering van 25 januari 2013 en het provinciaal mobiliteitscharter, goedgekeurd 
door de Provincieraad op 27 september 2018’, als beleidsovereenkomst tussen de 
provincie en de Vlaamse overheid. In dit charter is het ontwikkelen en realiseren van 
een gebiedsgerichte mobiliteitsvisie opgenomen. 
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c. de engagementsverklaring van de partners over de start van de mobiliteitsstudie 
Noorderkempen d.d. 2008 

d. de goedkeuring van de mobiliteitsstudie ‘Gebiedsgerichte visie Noorderkempen’ en 
het bijhorend actieplan door de provincieraad en de door de gemeenteraden d.d. 
2012 

e. de wenselijkheid om een algemene samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 
conform actie 1.0 van het actieplan van de mobiliteitsstudie 

 wordt overeengekomen als volgt: 

Artikel 1 - Doel van de samenwerking en engagement 

 1.1. De partners komen overeen om gedurende de duur van de overeenkomst 
samen te werken om in de Noorderkempen de toekomstvisie zoals uitgewerkt in de 
goedgekeurde mobiliteitsstudie Noorderkempen uit te voeren. Deze samenwerking 
gebeurt op basis van consensus. 

1.2. De partners onderschrijven de toekomstvisie zoals vastgelegd in het eindrapport 
van de mobiliteitsstudie ‘Gebiedsgerichte visie Noorderkempen’ (versie juli 2012) en 
het bijhorend actieplan (update stuurgroep 12.05.2017). 

 Artikel 2 - Organisatie 

 2.1. De partners richten een stuurgroep op om de samenwerking op te volgen. Ter 
ondersteuning is er een ambtelijk overleg en een programmacoördinatie. De dienst 
Mobiliteit van de provincie Antwerpen neemt de coördinatie op zich. 

2.2. De stuurgroep bestaat uit beleidsverantwoordelijken van de partners en komt 
minimaal één maal per jaar samen. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van het 
actieplan en stelt jaarlijks een werkplan op. 

2.3. Het ambtelijk overleg bereidt de stuurgroep voor. Indien nodig kan de 
programmacoördinatie thematische of projectmatige werkverbanden organiseren. 
Indien nodig, kan het maatschappelijk middenveld worden betrokken. 

2.4. De programmacoördinatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en 
organisatorische voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en het 
ambtelijke overleg en ook voor het opstellen en bewaken van planningen en 
afspraken. 

Artikel 3 - Proces 

 3.1. Als basis voor de samenwerking geldt de mobiliteitsstudie Noorderkempen en 
het bijhorende actieplan (versie juli 2012). De stuurgroep monitort het actieplan 
minstens jaarlijks, actualiseert en stuurt bij indien nodig. 

3.2. De stuurgroep stelt jaarlijks een werkplan op. Dit werkplan bevat minstens: 

a. een voortgangsrapportage 

b. fiches met beschrijving per actie (trekker, status, …) 

c. eventuele apart afgesloten overeenkomsten 

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst 

 4.1. De looptijd van de overeenkomst bedraagt in principe zes jaar en is elke 
legislatuur verlengbaar. Deze overeenkomst vervangt de lopende overeenkomst, die 
van rechtswege eindigt op 1 juni 2019. De nieuwe overeenkomst loopt van 1 juni 
2019 tot en met 1 juni 2025, onder voorbehoud van verlenging. 

4.2. De partners kunnen de overeenkomst op elk moment in consensus wijzigen. 

4.3. Elke partij kan op elk moment beslissen om de samenwerking in het kader van 
deze overeenkomst te beëindigen. In dat geval beslissen de overige partijen in 
consensus over de verderzetting van de overeenkomst 
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Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

 5.1. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. 

5.2. Partijen zullen alles in het werk stellen om eventuele geschillen in der minne te 
regelen. Als er geen oplossing wordt gevonden, zijn enkel de bevoegde rechtbanken 
van Antwerpen bevoegd om in het geschil uitspraak te doen. 

5.3. Partijen bevestigen te goeder trouw te hebben gehandeld bij het onderhandelen 
en opstellen van huidige overeenkomst, en bevestigen hetzelfde principe te willen 
respecteren bij de uitvoering ervan. 

5.4. Indien één van de bepalingen van huidige overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere 
bepalingen. 

5.5. Partijen zijn in de mate van het mogelijke, volgens hun loyaliteit en overtuiging, 
ertoe gehouden de ongeldige bepalingen te vervangen door een equivalente bepaling 
die beantwoordt aan de algemene geest van de overeenkomst. 

Artikel 2. 

De heer Luc Van Hove en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk burgemeester en 
algemeen directeur worden gemachtigd deze samenwerkingsovereenkomst namens de 
gemeente Zandhoven te ondertekenen. 

Artikel 3. 

De mobiliteitsambtenaar, mevrouw Iris Van Cutsem, zal de gemeente Zandhoven 
vertegenwoordigen in de Stuurgroep Noorderkempen. 

Artikel 4. 

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het provinciebestuur van 
Antwerpen, dienst mobiliteit (Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen). 

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. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven aandeelhouder is van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn. 

Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente een afgevaardigde en een 
plaatsvervanger aanduidt voor de zittingen van de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 28 
en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van de 
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 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.  
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De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Joris Geens bekomt 14 stemmen; 
- Tom Van Bergen bekomt 9 stemmen. 

De heer Joris Geens, 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 van de vertegenwoordiger voor (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Tom Van Bergen bekomt 22 stemmen; 
- Tom Van Bergen krijgt 1 stem tegen. 

De heer Tom Van Bergen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de 
gemeente. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 
(Motstraat 20 - 2800 Mechelen), worden overgemaakt. 

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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 22 januari 2015 waarbij de ‘samenwerkingsovereenkomst 
Interlokale vereniging Bibburen’ nl. een samenwerking tussen de bibliotheken van de 
gemeenten Ranst, Malle, Zoersel, Borsbeek, Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven, 
werd goedgekeurd. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder deel 3 - titel 
3 - hoofdstuk 2, over samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid en artikel 
395 § 1 met betrekking tot de afvaardiging van de deelnemende gemeenten in het 
beheerscomité. 

Overwegende dat de gemeenteraad uit zijn leden een kandidaat en plaatsvervanger moet 
aanduiden die gerechtigd zal zijn om de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen op 
de vergaderingen van het beheerscomité. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikelen 28 en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger in het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Bibburen’ die 
vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger in het beheerscomité. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  
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De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Monique Suls bekomt 9 stemmen. 

De heer Rudy Willems, 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 in het beheerscomité. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- May Peeters bekomt 14 stemmen; 
- Monique Suls bekomt 9 stemmen. 

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

BESLUIT VERDER, 

Artikel1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan het secretariaat van de beherende gemeente 
worden overgemaakt. 

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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder deel 3 – titel 
3 – hoofdstuk 2 over samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid en artikel 
395 §1 houdende de afvaardiging van de deelnemende gemeenten in het beheerscomité. 

Gelet op zijn besluit van 22 januari 2015 waarbij de statuten “Sportregio Midden-
Provincie ILV” werden goedgekeurd en waarbij de samenwerking tussen de gemeenten 
Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Ranst, Schilde, Wijnegem, 
Wommelgem, Zandhoven en Zoersel werd verdergezet. 

Overwegende dat artikel 5 van de statuten voorziet dat het beheerscomité van de 
interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie ILV samengesteld is uit 
vertegenwoordigers van de gemeenten Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, 
Lint, Mortsel, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel. 

Overwegende dat de gemeenteraad uit zijn leden een kandidaat en plaatsvervanger moet 
aanduiden die gerechtigd zal zijn de gemeente Zandhoven op de vergaderingen van het 
beheerscomité te vertegenwoordigen. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en in het bijzonder artikelen 
28 en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Sportregio 
Midden-Provincie ILV’ vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 
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A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger in het beheerscomité. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Joris Geens bekomt 14 stemmen; 
- Tom Van Bergen bekomt 9 stemmen. 

De heer Joris Geens, 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 van de vertegenwoordiger in het beheerscomité. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Jelle Lauwereys bekomt 14 stemmen; 
- Tom Van Bergen bekomt 9 stemmen. 

De heer Jelle Lauwereys, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de 
gemeente. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan het secretariaat van de interlokale vereniging 
‘Sportregio Midden-Provincie ILV’ (Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven), worden 
overgemaakt. 

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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 22 januari 2001 waarbij besloten werd toe te treden tot de 
cvba Zonnige Kempen (Grote Markt 29 - 2260 Westerlo). 

Overwegende dat de statuten van de cvba Zonnige Kempen stipuleren dat het mandaat 
van afgevaardigde van de gemeente in de algemene vergadering van de cvba Zonnige 
Kempen, van rechtswege eindigt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

Gelet op de statuten van de cvba Zonnige Kempen 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 en diens 
plaatsvervanger aan te stellen, gerechtigd om de gemeente Zandhoven te 
vertegenwoordigen op de (buitengewone) algemene vergaderingen van de cvba Zonnige 
Kempen. 
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Gelet op het schrijven van de Zonnige Kempen van 29 januari 2019 met referentie 
019.0268 waarin gevraagd wordt om een nieuwe mandataris voor te dragen voor de 
Raad van Bestuur. 

Overwegende dat de gemeente, gelet op het voorgaande, een kandidaat-bestuurder 
dient voor te dragen. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en in het bijzonder artikelen 
38 en 40. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van de 
cvba Zonnige Kempen, alsmede tot de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor 
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 vergadering. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Mieke Maes bekomt 23 stemmen. 

Mevrouw Mieke Maes, 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 van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergadering. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Paula Henderickx bekomt 14 stemmen; 
- Emily Sterkmans bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Paula Henderickx, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de 
gemeente. 

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

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Mieke Maes bekomt 23 stemmen. 

Mevrouw Mieke Maes, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
wordt als kandidaat-bestuurder van de gemeente Zandhoven in de raad van bestuur 
van de cvba Zonnige Kempen voorgedragen. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de cvba Zonnige Kempen (Grote Markt 39 - 
2260 Westerlo), worden overgemaakt. 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 54 

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. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven vennoot is van de vzw TPA (Toerisme 
Provincie Antwerpen) (Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen). 

Gelet op de statuten van de vzw TPA, in het bijzonder op de artikelen 11 en 16 §2. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven een afgevaardigde dient aan te stellen om de 
gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen op de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van de genoemde vzw. 

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

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente voor 
de (buitengewone) algemene vergaderingen van de vzw TPA die vanaf het jaar 
2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 

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

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Paula Henderickx bekomt 14 stemmen; 
- Jordi De Vlam bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Paula Henderickx, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot stemgerechtigde vertegenwoordiger van de gemeente. 

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

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Kristel Lembrechts bekomt 23 stemmen. 

Mevrouw Kristel Lembrechts, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot tweede vertegenwoordiger van de gemeente. 

BESLUIT VERDER, 

Afschrift 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw TPA (Koningin Elisabethlei 22 - 2018 
Antwerpen) worden overgemaakt. 

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. 
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De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de 
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de regionale 
sociaal-economische overlegcomités (RESOC) en de sociaal-economische raden van de 
regio (SERR). 

Gelet op zijn beslissing van 14 maart 2013 houdende de toetreding tot vzw ERSV 
Provincie Antwerpen. 

Gelet op de missie van de vzw ERSV, waarbij de werking van RESOC en SERR inzake 
sociaaleconomische streekontwikkeling wordt gefaciliteerd. 

Overwegende dat RESOC en SERR op het niveau van arrondissement georganiseerd 
worden. 

Overwegende dat het betreffende decreet een structurele rol toebedeelt aan de lokale 
besturen binnen ERSV en RESOC via het toewijzen van een deel van de mandaten aan de 
gemeentelijke en provinciale overheden. 

Overwegende dat RESOC en SERR een adviesbevoegdheid hebben naar gemeentelijke 
overheden toe. 

Overwegende dat het wenselijk is voor de gemeente Zandhoven om vertegenwoordigd te 
zijn en een stem te hebben in de structuren inzake sociaaleconomische 
streekontwikkeling. 

Gelet op decreet lokaal bestuur in het bijzonder artikelen 28 en 34. 

GAAT OVER, 
in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van 
de gemeente voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van de vzw ERSV 
Provincie 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 een 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van 
vzw ERSV Provincie Antwerpen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Mieke Maes bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Mieke Maes, 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 een 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen voor vzw ERSV Provincie Antwerpen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Jef Oorts bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

De heer Joris Oorts, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot plaatsvervanger van de gemeente. 

BESLUIT VERDER, 
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Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw ERSV Provincie Antwerpen (Koningin 
Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen) worden overgemaakt. 

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

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder deel 3 – titel 
3 – hoofdstuk 2 over samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid en artikel 
395 §1 houdende de afvaardiging voor de deelnemende gemeenten. 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2018 
houdende de deelname aan het project Versterkt streekbeleid (dossier Noord) onder 
voorbehoud van de goedkeuring door de Vlaamse Overheid. 
Overwegende dat op 7 september 2018 de overeenkomst voor de uitvoering van het 
ESF-project “ Streekplatform Voorkempen” ondertekend werd tussen het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, Departement WSE en IGEAN Milieu en Veiligheid;- dat IGEAN 
samen met de lokale besturen, de provincie Antwerpen, SELAB, KINA en de sociale 
partners willen samenwerken rond het thema fietsmobiliteit en dit dan gebruiken als een 
hefboom voor een versterkt streekbeleid. 
Overwegende dat de gemeente Zandhoven deel uitmaakt van het werkingsgebied. 
Overwegende dat er hiervoor zo snel mogelijk een partnerovereenkomst moet worden 
afgesloten;- dat dit tijdens de besprekingen van de stuurgroep zal uitgewerkt worden. 
Overwegende dat voor de gemeente Zandhoven een vertegenwoordiger aangeduid moet 
worden om de gemeente te vertegenwoordigen in de stuurgroep en dat er op ambtelijk 
niveau een vertegenwoordiger moet worden aangesteld voor het coördinatieteam. 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester om de mobiliteitscoördinator aan 
te duiden voor het ambtelijk coördinatieteam. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, en in het bijzonder artikelen 28 en 34. 
GAAT OVER, 
in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente voor 
de vergaderingen van de stuurgroep Streekplatform Voorkempen die vanaf het jaar 
2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 

Er wordt een stemming gehouden voor het aanduiden van een vertegenwoordiger 
van de gemeente voor vergaderingen van de stuurgroep Streekplatform 
Voorkempen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Joris Geens bekomt 14 stemmen; 
- Tom Van Bergen bekomt 9 stemmen. 

De heer Joris Geens, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot vertegenwoordiger van de gemeente voor de vergaderingen van de 
stuurgroep Streekplatform Voorkempen. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Mevrouw Iris Van Cutsem, mobiliteitsambtenaar wordt aangesteld voor het 
coördinatieteam. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing wordt aan IGEAN Milieu en Veiligheid (Doornstraat 60 - 
2160 Wommelgem) bezorgd. 
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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. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het toeristisch samenwerkingsverband vzw Land van Playsantiën, waaraan de 
gemeente Zandhoven actief deelneemt. 

Gelet op het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van 
toeristische samenwerkingsverbanden, waarbij artikel 4 bepaalt dat de rechtspersoon 
moet beschikken over een raad van bestuur en over een algemene vergadering waarin 
de deelnemende gemeenten moeten beschikken over de meerderheid van stemmen en 
leden. 

Overwegende dat Land van Playsantiën vzw als doelstelling heeft een toeristisch-
recretarief gebied uit te bouwen dat optimaal inspeelt op de recreatieve behoeften van de 
eigen bevolking. 

Gelet op zijn beslissing van 26 februari 2015 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst toerisme en recreatie “ Land van Playsantiën” die 
afgesloten werd van 1 januari 2015 tem 31 december 2019. 

Overwegende dat in de samenwerkingsovereenkomst onder de titel organisatie structuur 
vermeld staat dat de burgemeesters, de schepenen van toerisme, de afgevaardigden van 
de toeristische verenigingen of toerismewerkgroepen van de gemeente de algemene 
vergadering vormen;- dat de raad van bestuur samengesteld is uit de schepenen 
bevoegd voor toerisme en de afgevaardigde van de toeristische verenigingen of 
toerismewerkgroepen van de gemeente;- dat van elke gemeente een medewerker met 
raadgevende stem de vergaderingen van de algemene vergadering en de raad van 
bestuur. 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om volgende 
personen voor te dragen: 
• de heer Luc Van Hove, burgemeester; 
• de heer Steven Van Staeyen, schepen van toerisme; 
• mevrouw Paula Henderickx, voorzitter werkgroep toerisme; 
• mevrouw Kristel Lembrechts, medewerker toerisme. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De heren Luc Van Hove en Steven van Staeyen en mevrouw Paula Henderickx 
vertegenwoordigen de gemeente Zandhoven in de (buitengewone) algemene vergadering 
vanaf 2019 tot en met 31 december 2024. 

Artikel 2. 
De heer Steven van Staeyen en mevrouw Paula Henderickx vertegenwoordigen de 
gemeente Zandhoven in de Raad van bestuur vanaf 2019 tot en met 31 december 2024. 

Artikel 3. 
Mevrouw Kristel Lembrechts woont de (buitengewone) algemene vergaderingen en de 
raad van bestuur bij met raadgevende stem vanaf 2019 tot en met 31 december 2024. 

Artikel 4. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw Land van Playsantiën 
(Antwerpsesteenweg 246 - 2390 Malle) worden overgemaakt. 
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Het al of niet afschaffen van het plaatsen van gemeentelijke 
verkiezingsaanplakborden in alle deelgemeenten. 

Dit punt werd op de dagorde geplaatst door dhr. Stulens P. die het volgende verklaart: 

“In het verleden, en dus ook nog in september-oktober laatstleden, hebben we kunnen 
vaststellen dat niet alle borden volledig werden gebruikt; dat de borden die wel werden 
gebruikt dikwijls te klein waren om de volledige boodschap te geven; dat affiches slecht 
werden gelijmd of ook werden afgetrokken, waardoor ze op de grond bleven liggen. Ook 
moet men toch toegeven dat deze borden in feite niet meer van deze tijd zijn, want niet 
meer worden bekeken door het merendeel van de mensen. Zij lezen de boodschap 
meestal in de folders in de brievenbus, en tegenwoordig ook meer en meer op sociale 
media. En al zeker in Viersel worden ze in het Straateinde niet eens opgemerkt. Maar 
bovenal kost het plaatsen, het nazien en het afbreken van de borden voor de gemeente 
heel wat werkuren die elders veel beter zouden kunnen benut worden. Wij willen dan ook 
pleiten voor de afschaffing ervan en dit vanaf de eerstvolgende verkiezingen.” 

De voorzitter legt daarop het door dhr. Stulens P. ingediende voorstel ter stemming aan 
de gemeenteraad voor en de uitslag luidt als volgt: 

- Aantal stemmen ten gunste van het voorstel: 2 

- Aantal stemmen tegen het voorstel: 21 

- Aantal onthoudingen: 0 
BESLUIT: 

Dit voorstel wordt derhalve verworpen. 

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

Dit punt werd op de dagorde geplaatst door dhr. Stulens P. die het volgende verklaart: 

“Bij elke verkiezing moeten we telkens een wildgroei aan verkiezingsborden vaststellen 
langs onze wegen, waardoor het niet meer aangenaam is om door Zandhoven te rijden. 
Ook worden vele mensen telkens mentaal onder druk gezet om toch maar een bord in 
hun voortuin toe te laten. Maar bovenal is het telkens een enorme verspilling aan hout en 
affiches. Centen die veel nuttiger zouden kunnen gebruikt worden. Natuurlijk is het niet 
gemakkelijk om een reglementering te maken over verkiezingsborden op privé-
eigendommen. Maar dit vragen we ook niet. We willen enkel pleiten voor een dames- & 
herenakkoord – onze vertaling voor een “gentlemen’s agreement” – waarbij alle politieke 
partijen, en minstens deze vertegenwoordigd in onze gemeenteraad, zich ertoe 
verbinden om geen verkiezingsborden meer te plaatsen of te laten plaatsen in de 
voortuinen langs de wegen in onze gemeente en dit vanaf de eerstvolgende 
verkiezingen.” 

De voorzitter legt daarop het door dhr. Stulens P. ingediende voorstel ter stemming aan 
de gemeenteraad voor en de uitslag luidt als volgt: 

- Aantal stemmen ten gunste van het voorstel: 2 

- Aantal stemmen tegen het voorstel: 20 

- Aantal onthoudingen: 1 
BESLUIT: 

Dit voorstel wordt derhalve verworpen. 

Fietspadenanalyse 

Dit punt werd op de dagorde geplaatst door dhr. Helsen P. die het volgende verklaart: 
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"Op 6 december mochten we in de pers lezen hoe Zandhoven scoort op de Provinciale 
Fietsbarometer. Er is spraken van een 6 op 10, waarmee we ongeveer op het gemiddelde 
van de provincie uitkomen. 
Schepen Geens gaf in het bewuste artikel te kennen dat het gemeentebestuur de 
bevindingen deelt. 
Echter als we de cijfers verder bekijken blijken die een pak minder goed te zijn. 

Op 11 maart wordt er terug ruchtbaarheid gegeven in de pers over de Zandhovense 
straten en fietsveiligheid, meer bepaald op Hooidonck. 

Wat zijn de concrete ingrepen die de gemeente in 2019 zal doen om de veiligheid voor de 
fietsers te verbeteren? Welk budget staat daar tegenover? 
Welk budget wordt daar de komende jaren voor vrijgemaakt en waar legt dit 
gemeentebestuur de lat in 2024?" 

Schepen Geens J. antwoordt hierop dat het belangrijk is om te letten op hetgeen men 
toetst, nl. als men een zandweg toetst op trillen, is het normaal dat deze slecht scoort; 
het Jaagpad scoort heel goed maar denken we dan aan het artikel in de pers over het 
niet strooien en het ontbreken van verlichting. 

Hij voegt hieraan toe dat er wordt gewerkt aan de opmaak van een mobiliteitsplan maar 
dat eerst de vervoersregio zijn ruimer mobiliteitskader dient bekend te maken; 
tussentijds lossen we de acute problemen, zoals aan de school van Pulle, onmiddellijk op. 

Dhr. Helsen P. antwoordt hierop dat er jaarlijks een budget van 300 @ 400.000 euro 
voorzien wordt voor het onderhoud van de wegen en vraagt om een duidelijk jaarlijks 
budget te voorzien voor de fietspaden, waarop de burgemeester antwoordt dat dit 
budget voorzien is. 

Vragenuurtje 

1. Dhr. Helsen P. die 

- vraagt of er veel stormschade is, of hier een overzicht van bestaat en of we een 
aanvraag bij het rampenfonds zullen indienen? 

Burgemeester antwoordt hierop dat er een 100-tal oproepen waren die met een 
uitzondering van een 10-tal, allemaal waren opgelost op zondag; ook de schade valt wel 
mee: er zijn een 170-tal verschillende schadegevallen maar de bedragen vallen goed 
mee behalve de boom in de tuin van het vredegerecht die we graag wilden bewaren 
maar die op een 4-tal auto's is gevallen in de Linden. 

Hij benadrukt nogmaals de goede werking van de brandweer maar ook de technische 
dienst die de schade verder hebben opgeruimd. 

- meedeelt dat zij als fractie de zalen in de Populier regelmatig huren en wel wat 
mankementen hebben vastgesteld zoals het ontbreken van de nummertjes in de 
vestiaire, de kwaliteit van de beamer, de akoestiek. 

Goedkeuren verslag 

Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden gemaakt 
over de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 14 februari 2019, 
overeenkomstig art. 36 §3 2° van het huishoudelijk reglement, zijn de notulen van 
bedoelde zitting, goedgekeurd. 

Namens de gemeenteraad, 

 
Annick Smeets  Paula Henderickx 
Algemeen directeur  Voorzitter 

 


