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Besluitenlijst Gemeenteraad 
23 mei 2019 

Openbaar 

1. Verkaveling ‘Bogaerevelden’: definitief verkopen van twee bouwpercelen en 

goedkeuren van de verkoopsvoorwaarden. 

2. Treffen van een princiepsbeslissing m.b.t. buitengewone onderhoudswerken aan 
wegen in 2019. 

3. Wijzigen van het retributiereglement op de inzameling van afval aan huis en de 
aanvoer ervan op het containerpark. 

4. Interlokale sportvereniging ‘Sportregio Midden-Provincie’: goedkeuren van het 

jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018. 

5. IKA: goedkeuren van de agendapunten alsmede van de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene 

vergadering van 17 juni 2019. 

6. IVEKA: goedkeuren van de agendapunten alsmede de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene 

vergadering van 18 juni 2019. 

7. PIDPA: aanpassen van een vroegere beslissing. 

8. PIDPA: goedkeuren van de agendapunten alsmede de vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene 
vergadering van 21 juni 2019. 

9. CIPAL goedkeuren van de agendapunten alsmede de vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene 
vergadering van 27 juni 2019. 

10. PONTES: goedkeuren van de agendapunten alsmede de vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene 
vergadering van 19 juni 2019. 

11. Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven: financiering investeringen 2018: 

afsluiten van een leningsovereenkomst. 

12. Goedkeuren van de jaarrekening 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Zandhoven en het verlenen van een kwijting aan de bestuurders en de 

commissaris. 

13. Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven: benoemen van de leden van de raad van 
bestuur. 

14. Vaststellen van het functieprofiel, de functie-inhoud, aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden voor technisch assistent mecanicien. 

15. Sokrema cvba: aanwijzen van een vertegenwoordiger van de gemeente en diens 

plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van Sokrema 
vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 
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16. Invoeren van een retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of 

vervangen van de verblijfsvergunning “bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf” (elektronische A-kaart). 

17. Gemeentelijke interne & externe communicatie naar verenigingen die een event 

organiseren. 

18. Inzet personeel sporthal ‘het Veld’. 

19. Aanpak sluipverkeer in Zandhoven - criteria tot plaatsen van knip + opstellen 

werkgroep voor analyse en maatregelen sluipverkeer. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
   

Annick Smeets  Luc Van Hove 
Algemeen directeur   Burgemeester 

 

 

 
Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over 

het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 

Burgers die inzage wensen in bovenstaande besluiten, kunnen contact opnemen met de dienst 

secretariaat tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of via het e-mailadres 

secretariaat@zandhoven.be. 

 

Klachten over deze besluiten kunnen ingediend worden bij de toezichthoudende overheid, met 

name de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering de provinciegouverneur.  


