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Notulen gemeenteraad 
23 mei 2019 

 
Aanwezig: Paula Henderickx, Voorzitter Gemeenteraad 

Luc Van Hove, Burgemeester 

Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans Soetemans, 
Rudolf Willems, Mieke Maes, Schepenen 
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, 

Emily Sterkmans, leden 
Annick Smeets, Algemeen directeur 
 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20 uur; op dat ogenblik is dhr. Oorts J. 
afwezig. 

Alvorens over te gaan tot de dagorde vraagt dhr. Helsen P. naar de tellingen die hij 
had opgevraagd n.a.v. de knip en de paaltjes in de Heidedreef. Burgemeester 
antwoordt dat hij op 19 februari een samenvatting van het politieverslag m.b.t. de 

tellingen in de Heidedreef heeft overgemaakt. 

OPENBAAR 

Verkaveling ‘Bogaerevelden’: definitief verkopen van twee 
bouwpercelen en goedkeuren van de verkoopsvoorwaarden. 
De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 21 maart 2019 waarbij - in principe - besloten werd over 
te gaan 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 
waarvoor vergunning werd afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen 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 

8 561 m² half open bebouwing 

Gelet op het schattingsverslag, opgesteld door de heer Verhaert Paul, landmeter-
expert, handelend namens de bvba Topographos, gevestigd te 2280 Grobbendonk, 

Kasteelstraat 9, waarin de minimale verkoopwaarden van de twee loten als volgt 
worden geraamd: 

LOT MINIMALE VERKOOPWAARDE 

7 130.000 euro 

8 132.000 euro 

Overwegende dat een verkoop bij openbare veiling de voorkeur verdient. 

Gelet op ontwerp van kohier van lasten en voorwaarden, opgesteld door notarissen 
Rochtus en Meesters, geassocieerde notarissen, kantoorhoudend te 2240 
Zandhoven, Langestraat 15, waaruit o.a. blijkt dat de bouwpercelen zullen verkocht 
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worden met een bouwverplichting en dat ook bijzondere verkoopsvoorwaarden 

worden opgelegd. 
Overwegende dat de toewijzingen uitgesproken door de verkoophoudende notaris op 
de definitieve zitdag, nadien door het gemeentebestuur nog dienen goedgekeurd te 

worden, nadat voorafgaandelijk een controle werd uitgevoerd op het vervullen - door 
de kopers - van de opgelegde verkoopsvoorwaarden:-dat het aangewezen lijkt het 
college van burgemeester en schepenen te machtigen voor de al of niet goedkeuring 

van de toewijzingen. 
Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden die gerechtigd 
zullen zijn de gemeente Zandhoven bij het verlijden van de akte te 

vertegenwoordigen en namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 
Overwegende dat de datum voor de openbare verkoop is vastgesteld op woensdag 

26 juni 2019 in een zitdag. 
Gelet op artikel 41, 11° van het decreet lokaal bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1. 

De gemeente Zandhoven zal overgaan tot de verkoop van de in onderstaande tabel 
opgenomen bouwgronden, gelegen binnen de omschrijving van de verkaveling 
‘Bogaerevelden’ en hebbende volgens het verkavelingsplan waarvoor de vergunning 

verleend werd het college van burgemeester en schepenen 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 

8 561 m² half open bebouwing 

Artikel 2. 

De verkoop van de bouwkavels, bedoeld in artikel 1 van onderhavig besluit, zullen bij 
openbare veiling geschieden. 
Artikel 3. 

Deze verkopen zullen wettelijk worden geregeld bij akte te verlijden voor notarissen 
Rochtus en Meesters, geassocieerde notarissen te Zandhoven. 
Artikel 4. 

Het ontwerp van kohier van lasten en voorwaarden, opgesteld door notarissen 
Rochtus en Meesters, kantoorhoudend te 2240 Zandhoven, Langestraat 15 en op 
dewelke vermelde notaris de in artikel 1 opgesomde kavels zal te koop aanbieden, 

wordt goedgekeurd. 
Artikel 5. 
Alle mogelijke onkosten, die gepaard zouden kunnen gaan met deze verkoop, zullen 

ten laste van de kopers gelegd worden. 
Artikel 6. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de toewijzingen, 

uitgesproken door de verkoophoudende notaris op de definitieve zitdag, goed te 
keuren nadat voorafgaandelijk door het college van burgemeester en schepenen een 
controle werd uitgevoerd op het vervullen van de opgelegde verkoopsvoorwaarden 

en nadat werd nagegaan of het vooropgestelde schattingsbedrag per vierkante meter 
werd behaald of overschreden. 
Artikel 7. 

De heer Luc Van Hove en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk burgemeester en 
algemeen directeur van de gemeente Zandhoven, worden afgevaardigd om bij deze 
verkoop de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen en namens de gemeente 

Zandhoven rechtsgeldig te handelen. 
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Artikel 8. 

Afschrift van deze beslissing zal aan notarissen Rochtus en Meesters en aan de 
financieel directeur worden overgemaakt. 

Treffen van een princiepsbeslissing m.b.t. buitengewone 
onderhoudswerken aan wegen in 2019. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 

en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 
36. 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
Overwegende dat jaarlijks verschillende wegen, voorzien van een grind-, zand- of 
asfaltverharding of een betonverharding, aan een grondige onderhoudsbeurt dienen 

te worden onderworpen; -dat ongunstige weersomstandigheden of slijtage de 
oorzaak kunnen zijn van dit onderhoud. 
Overwegende dat de straten die een grondige onderhoudsbeurt moeten krijgen pas 

na een ernstig nazicht kunnen aangeduid worden. 
Overwegende dat de toplaag van verschillende definitief verharde asfaltwegen 
eveneens aan onderhoud toe is; - dat het noodzakelijk lijkt deze wegen na te zien en 

desgevallend op te nemen in het dossier van de uit te voeren werken. 
Overwegende dat het de bedoeling is, thans een aanvang te nemen met de 
voorbereiding van het dossier zodat de onderhoudswerken kunnen uitgevoerd 

worden vóór de winterperiode 2019. 
Overwegende dat de werken van dergelijke omvang slechts kunnen uitgevoerd 
worden, nadat een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd; -dat het bijgevolg 

noodzakelijk is de nodige plans en de vereiste stukken op te maken, teneinde tot een 
aanbesteding te kunnen overgaan. 
Overwegende dat het nodig is een overheidsopdracht voor werken te gunnen met als 

voorwerp: ‘Buitengewone onderhoudswerken aan wegen: 2019’. 
Overwegende dat de initiële raming van deze opdracht bij benadering 300.000,00 
euro incl. btw bedraagt en verder gespecifieerd zal moeten worden in een bestek. 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 
investeringsbudget van 2019, op budgetcode 0200-00/224007/IE-28 (actie OVERIG-
CBS). 

Publieke stemming: 

Met 16 stemmen voor (Paula Henderickx, Luc Van Hove, Joris Geens, Steven Van 
Staeyen, Hans Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, May Peeters, Paul Stulens, 
Luc Verelst, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam, Jelle 

Lauwereys, Maria Van Rompaey), 6 stemmen tegen (Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, 
Ward Peeters, Tom Van Bergen, Monique Suls, Emily Sterkmans) 

BESLUIT: 
Artikel 1. 
Principieel akkoord te gaan met buitengewone onderhoudswerken aan wegen 

dienstjaar 2019 voor een bedrag indicatief geraamd op 300.000,00 euro incl. btw. 
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Artikel 2. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met uitvoering van dit 
besluit en wordt gemachtigd over te gaan tot de aanduiding van de straten waarin 
onderhoudswerken zullen worden uitgevoerd. Het zal alle wegen, uitgerust met een 

asfaltverharding aan een grondig onderzoek onderwerpen. 
De opdracht wordt gegeven een externe ontwerper aan te stellen bij de aanvang van 
de procedure. 

Artikel 3. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 0200-00/224007/IE-28 (actie OVERIG-CBS). 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel directeur worden overgemaakt. 

 

Wijzigen van het retributiereglement op de inzameling van afval 
aan huis en de aanvoer ervan op het containerpark. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (materialendecreet). 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(Vlarema). 

Gelet op zijn beslissing van 19 december 2013 inzake de retributie op de inzameling 
van afval aan huis en de aanvoer ervan op het containerpark. 
Gelet op het actieplan ‘asbestveilig Vlaanderen 2040’ van de Vlaamse regering. 

Gelet op zijn beslissing van 18 oktober 2018 betreffende de goedkeuring van het 
toetredingscontract ‘asbestovereenkomst gemeenten 2018’. 
Overwegende dat de gemeente na indiening van een subsidiedossier de éénmalige 

subsidie van 20 000 euro ontvangen heeft; - dat hiermee o.a. de kosten van een 
verhoogde aanvoer van asbest op het recyclagepark kan gefinancierd worden en op 
deze manier de verwijdering van asbest op haar grondgebied kan promoten en 

versnellen. 
Overwegende dat ingevolge voormeld retributiereglement er een vrijstelling van 200 
kg per gezin per jaar van kracht is op het recyclagepark bij aflevering van asbest en 

dat vanaf de 201ste kg 0.2 euro/kg betaald dient te worden. 
Overwegende dat in verschillende gemeenten in het werkingsgebied van IGEAN een 
vrijstelling van 1000 kg gehanteerd wordt voor het afleveren van asbest op het 

recyclagepark. 
Overwegende dat bij de afbraak van een bouwwerk met asbestonderdelen er snel 
meer dan 200 kg afval vrijkomt dat mogelijks asbest bevat. 

Overwegende dat het aangewezen is om het vrijgestelde gewicht voor de betalende 
afgifte van asbest op het recyclagepark te verhogen en zo de versnelde afbraak van 
bouwwerken met asbestinhoud te stimuleren. 

Overwegende dat de verhoogde aanvoer van asbest en de verhoogde vrijstelling en 
daarmee gederfde inkomsten gefinancierd kunnen worden met de eenmalige 
subsidie van de Vlaamse Overheid; - dat het aangewezen lijkt om zijn beslissing van 

19 december 2003 in die zin aan te passen. 
Gelet op artikel 41 van het decreet lokaal bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1. 

In zijn beslissing van 19 december 2013 inzake de retributie op de inzameling van 
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afval aan huis en de aanvoer ervan op het containerpark wordt artikel 1 gewijzigd als 

volgt: 
2. het brengen van asbestcementplaten: 
- 0.20 euro per kg vanaf de 201ste kg aangevoerd op het recyclagepark 

gedurende hetzelfde kalenderjaar. 
De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het recyclagepark. 

Wordt geschrapt en vervangen door: 

2. het brengen van asbestcementplaten: 
- 0.20 euro per kg vanaf de 1001ste kg aangevoerd op het recyclagepark 
gedurende hetzelfde kalenderjaar. 

De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het recyclagepark. 
Artikel 2. 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de milieudienst, financiële dienst 
en IGEAN Milieu & Veiligheid. 
 

Interlokale sportvereniging ‘Sportregio Midden-Provincie’: 
goedkeuren van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018. 
De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 
393 en 395 §2. 
Gelet op het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 dat wordt voorgelegd. 

Overwegende dat het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 op de algemene 
vergadering van de interlokale vereniging ‘Sportregio Midden-Provincie’ op 24 april 
2019 (onvoldoende in aantal) en de extra algemene vergadering van 13 mei 2019 

door het beheerscomité werden goedgekeurd. 
Overwegende dat de schepenen van sport, als afgevaardigden van de deelnemende 
gemeenten, zetelen in het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Sportregio 

Midden-Provincie’. 
Gelet op artikel 41 van het decreet lokaal bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1. 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het jaarverslag 2018 en de 
jaarrekening 2018 van de interlokale vereniging ‘Sportregio Midden-Provincie’. 
Artikel 2. 

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het regiosecretariaat 
(Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven). 
 

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. 
De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA. 
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30 april 2019 werd 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering 
van IKA die op maandag 17 juni 2019 plaatsheeft in Den Eyck, Houtum 39 in 2460 
Kasterlee. 

Overwegende dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief 
van 30 april 2019 werd overgemaakt. 
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Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald 

wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering. 
Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 waarbij de heer Verelst Lucas, raadslid 

en de heer Willems Rudolf, schepen, respectievelijk werden aangesteld tot 
vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven en tot plaatsvervanger van de 
vertegenwoordiger van de gemeente, om deel te nemen aan alle algemene 

vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IKA die vanaf het jaar 2019 tot 
en met 31 december 2024 worden georganiseerd. 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van maandag 17 

juni 2019 volgende agendapunten bevat: 
1. Evaluatierapport 

2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Jaarrekening 2018 
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van 

bestuur aan de algemene vergadering. 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans, resultatenrekening 
en winstverdeling. 

Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot algemene vergadering. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur. 
Op het voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn 
goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde 

van de algemene vergadering van IKA van maandag 17 juni 2019. 
Artikel 2. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2019. 

Artikel 3. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering. 

Artikel 4. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling 
met betrekking tot het boekjaar 2018. 

Artikel 5. 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van IKA van maandag 17 juni 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te 
behandelen agendapunten. 
Artikel 6. 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het 
secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a 

Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex. 
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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. 
De gemeenteraad, 
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit 

en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale 
Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse. 
Gelet op het aangetekend schrijven van 30 april 2019 waarbij de gemeente 

Zandhoven werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering 
tevens jaarvergadering van Iveka die op 18 juni 2019 om 11.00 uur zal 

plaatshebben in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee. 
Gelet op het dossier dat met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van 
bestuur in zitting van 30 april 2019 aan de gemeente werd overgemaakt. 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

Gelet op zijn beslissing van 25 april 2019 waarbij de heer Verelst Lucas, raadslid en 
de heer Van Staeyen Steven, schepen, respectievelijk werden aangesteld tot 
vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven en tot plaatsvervanger van de 

vertegenwoordiger van de gemeente, om deel te nemen aan alle algemene 
vergaderingen van IVEKA die vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024 
worden georganiseerd. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 18 juni 2019: 

1. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de 

commissaris over het boekjaar 2018. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2018 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels). 
3. Kennisname vastgelegd resultaat Q1 2019. Kwijting te verlenen afzonderlijk 
aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris Iveka met betrekking tot het boekjaar 2018. 
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 
vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024. 

5. Aanbod OV 2.0 — uitbreiding activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen. 

Artikel 2. 

De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 
18 juni 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 

worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige 
beslissing. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 

voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
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opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) 

uitsluitend op het e-mailadres: intercommunales@eandis.be. 
 

PIDPA: aanpassen van een vroegere beslissing. 
De gemeenteraad, 
Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 houdende de aanwijzing van een 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van Pidpa vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2014;- dat de 
heren Rudy Willems en Jef Oorts aangeduid werden als respectievelijke 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 
Overwegende dat ingevolge voormelde beslissing de heer Rudy Willems tevens werd 

voorgedragen aangeduid als vertegenwoordiger voor B-adviescomité. 
Gelet op de mail van 9 mei 2019 van mevrouw Kristel Caers, diensthoofd juridische 
zaken Pidpa waarin zij meedeelt dat 

‘Overeenkomstig artikel 22, §2 van de statuten van Pidpa bestaat er een 
onverenigbaarheid tussen het mandaat van afgevaardigde van de algemene 
vergadering en dat van lid van de andere organen van Pidpa : 

Artikel 22: 
§2. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van afgevaardigde op de 
Algemene Vergadering en dat van lid van een van de andere organen van de 

vereniging. Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van 
toepassing zijn op de mandaten in de vereniging in de zin van het decreet lokaal 
bestuur, gelden de onverenigbaarheden tussen het mandaat van vertegenwoordiger 

op de Algemene Vergadering en de ambten, functies, mandaten en hoedanigheden 
die werden opgenomen in het decreet lokaal bestuur.’ 
Overwegende dat het, gelet op het voorgaande, noodzakelijk is om de 

gemeenteraadsbeslissing van 14 februari 2019 houdende het aanwijzen van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2014 aan te passen. 

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

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger van de gemeente voor alle (buitengewone) algemene 
vergaderingen van Pidpa 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 vergaderingen van 

Pidpa. 
Er nemen 22 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 22 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 22; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 

- Luc Verelst bekomt 13 stemmen; 
- Oliver Vertruyen bekomt 9 stemmen. 
De heer Luc Verelst, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 

hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van Pidpa. 

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

getuigen op. 
BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
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De gemeenteraadsbeslissing van 14 februari met betrekking tot de aanduiding van 

de heer Oorts Jozef als plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen blijft van kracht. 
Artikel 2. 

De gemeenteraadsbeslissing van 14 februari 2019 met betrekking tot de voordracht 
van de heer Willems Rudy, schepen voor B-adviescomité blijft van kracht. 
Artikel 3. 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Pidpa 
(Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen). 

 

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. 
De gemeenteraad, 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging 

Pidpa. 
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
Gelet op de algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op vrijdag 21 juni 

2019 om 11 uur op het administratief hoofdkantoor (Desguinlei 246 – 2018 
Antwerpen) 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 26 april 2019 waarmee Pidpa de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering heeft meegedeeld, alsook de bijlagen met 
betrekking tot de agendapunten. 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Pidpa van 21 juni 

volgende punten bevat: 
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018. 

3. Verslag van de commissaris over het jaar 2018. 
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018. 
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 

6. Evaluatierapport 2013-2018 en beleidsplan 2019-2024. 
7. Synductis: uitbreiding lidmaatschap. 
8. Benoeming commissaris. 

9. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering. 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 

worden herhaald voor elke algemene vergadering. 
Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 waarbij de heer Willems Rudy, schepen 
en de heer Oorts Jef, raadslid, respectievelijk werden aangesteld tot 

vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven en tot plaatsvervanger van de 
vertegenwoordiger van de gemeente, om deel te nemen aan alle algemene 
vergaderingen van Pidpa die vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024 

worden georganiseerd. 
Gelet op zijn beslissing van heden waarbij voormelde beslissing van 14 februari ll. 
werd aangepast en waarbij de heer Verelst Luc werd aangesteld tot 

vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven om deel te nemen aan alle 
(buitengewone) algemene vergaderingen 
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 

agendapunten van de statutaire vergadering. 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de 

agendapunten te weigeren. 
Gelet op de bepalingen het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017. 
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018, de jaarrekening over 
het boekjaar 2018 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het 
boekjaar 2018, werden goedgekeurd. 

Artikel 3. 
Goedkeuring wordt gehecht aan het evaluatierapport 2013-2018 en het beleidsplan 

2019-2024. 
Artikel 4. 
Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van het lidmaatschap en 

de deelname tot Synductis. 
Artikel 5. 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag betreffende het voorstel inzake 

het mandaat en de benoeming van de commissaris. 
Artikel 6. 
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de 

algemene vergadering van 21 juni 2019, overeenkomstig deze beslissing te 
stemmen evenals 
op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling 

van de agendapunten van deze algemene vergadering. 
Artikel 7. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 

dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, 
(Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen). 
 

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. 
De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de 
bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal 

(hierna kortweg ‘Cipal’) van 14 april 2014. 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal. 
Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 waarbij mevrouw Bossaerts Betty, 

Raadslid en de heer Lauwereys Jelle, raadslid, respectievelijk werden aangesteld tot 
vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven en tot plaatsvervanger van de 
vertegenwoordiger van de gemeente, om deel te nemen aan alle algemene 

vergaderingen van de dienstverlenende vereniging CIPAL die vanaf het jaar 2019 tot 
en met 31 december 2024 worden georganiseerd. 
Gelet op de oproepingsbrief van 9 mei 2019 tot de algemene vergadering van Cipal 

van 27 juni 2019 met de volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2018, afgesloten op 31 december 2018 
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4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 
2018, afgesloten op 31 december 2018 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris 
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018 
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding 

8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van 
Bestuur 
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het 

ondernemingsplan 2019-2024 
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad met 

Raadgevende Stem in afdalende volgorde 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

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

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal. 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de 
voorgelegde agendapunten te weigeren. 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 worden 
goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De gemeentelijke vertegenwoordiger, aangesteld in zitting van 14 februari 2019 
wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 (of 

iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen 
en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen 
over de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende 

vereniging CIPAL van 27 juni 2019 en verder al het nodige te doen voor de afwerking 
van de volledige agenda. 
Artikel 3. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv, Bell-
Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 

 

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. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder op de 
artikelen 34,§2, 2°, 41 §24°, 432 en 454 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad 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 algemene vergadering van PONTES op 19 juni 2019. 
Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen die werden overgemaakt. 

Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene 
vergadering moet organiseren tijdens dewelke de balans, de resultatenrekening en 

het jaarverslag over het dienstjaar 2018 worden behandeld. 
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Overwegende dat jaarlijks het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de 

verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2018 en de kwijting aan de 
raad van bestuur en de commissaris-revisor worden behandeld. 
Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 19 juni 2019. 

Overwegende dat voor deze algemene vergadering een gemeentelijke afgevaardigde 
moet aangeduid worden om de gemeente te vertegenwoordigen op deze algemene 
vergadering; dat deze aanstelling mag gebeuren voor de volledige duur van deze 

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

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 februari 2019 waarbij mevrouw Peeters 
May, en de heer Oliver Vertruyen, respectievelijk werden aangesteld tot 

vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven en tot plaatsvervanger van de 
gemeente, om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van de 
intergemeentelijke vereniging PONTES die vanaf het jaar 2019 tot en met 31 

december 2024 worden georganiseerd. 
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 algemene vergadering van PONTES 
van 19 juni 2019, die bestaat uit de volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag 27 maart 2019 – goedkeuring 

2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2018 
– goedkeuring 
3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 

2018 - aktename 
4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2018 – 
goedkeuring 

5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor- 
commissaris – goedkeuring 
6. Bestuur: code van goed bestuur 2019 – goedkeuring 

7. Financiën: verplaatsingsvergoeding bestuursorganen (bestuursperiode 2019-
2024) – vaststelling 

Artikel 2. 

De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van 
de gemeente wordt opgedragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
besluiten van de gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid. 

Artikel 3. 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd 
benoemd, wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van PONTES van 19 

juni 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. 
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de 
intergemeentelijke vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de 

Jules Moretuslei 2. 
 

Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven: financiering investeringen 
2018: afsluiten van een leningsovereenkomst. 
De gemeenteraad, 
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Gelet op zijn beslissing van 8 september 2011 waarbij de oprichting en de statuten 

van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven, afgekort AGB Zandhoven, werden 
goedgekeurd. 
Gelet op de beslissing van de “Algemene Administratie van de Fiscaliteit-operationele 

Expertise en Ondersteuning, Dienst BTW, Belasting over de toegevoerde waarde”, nr. 
E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt inneemt dat vanaf 
2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het 

winstoogmerk van het AGB. 
Overwegende dat het aangewezen is om een renteloze lening van 190.931,97 euro 
toe te kennen aan het autonoom gemeentebedrijf van Zandhoven ter financiering 

van de investeringen gedaan in de loop van 2018. 
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Zandhoven, zoals 

goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 21 juni 2012 en 19 december 2013, 
inzonderheid op artikel 8 derde alinea. 
Overwegende dat de centrale diensten van de BTW-administratie bij “Voorafgaande 

beslissing nr. 2010.047 van 30 maart 2010” bevestigen dat het renteloze karakter 
van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt 
aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het 

AGB. 
Gelet op het ontwerp van leningsovereenkomst. 
Overwegende dat met de inhoud van voormelde leningsovereenkomst kan akkoord 

gegaan worden en dat niets zich lijkt te verzetten tegen het afsluiten van deze 
overeenkomst. 
Overwegende dat de Raad van Bestuur van AGB Zandhoven de leningsovereenkomst 

goedkeurde in zitting van 13 mei 2019. 
Overwegende dat er afgevaardigden dienen aangesteld te worden die gerechtigd 
zullen zijn de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen en namens de gemeente 

rechtsgeldig te handelen bij de ondertekening van de overeenkomst. 
Gelet het op decreet lokaal bestuur. 
Na toelichting en beraadslaging. 

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) 

BESLUIT: 
Artikel 1. 
De gemeente keurt hierna volgende leningsovereenkomst goed:  

LENINGSOVEREENKOMST INVESTERINGEN AGB Zandhoven 2018 

Tussen de ondergetekende: 

1. Het gemeentebestuur van Zandhoven, vertegenwoordigd door mevrouw Paula 
Henderickx, voorzitter van de gemeenteraad en mevrouw Annick Smeets, 
algemeen directeur, met zetel te 2240 Zandhoven, Liersebaan 12. 

hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en 
2. Het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven, afgekort ‘AGB Zandhoven’, 
vertegenwoordigd door de heer Rudy Willems, voorzitter van de Raad van 

Bestuur en de heer Richard Bastanie, lid van de Raad van Bestuur, met zetel te 
2240 Zandhoven, Liersebaan 12 en ondernemingsnummer 0847.208.490. 
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Zandhoven op 8 

september 2011 en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand op 13 december 
2011 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2012. 

hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds, 
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hierna samen genoemd ‘de partijen’ 

wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 
Artikel. 1. – Voorwerp 
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan 

de hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals 
die hierna worden bepaald. 
Artikel 2. – Hoofdsom 

De Lener erkent aan de Uitlener de som van 190.9319,97 EUR verschuldigd te 
zijn. 
Artikel 3. – Doel van de lening 

De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de 
investeringen van het AGB Zandhoven in de loop van 2018. 

Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst 
heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande 
bedrag voor gevolg. 

Artikel 4. – Duurtijd 
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2032. 
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de 

huidige overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de 
terugbetaling, om het even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou 
geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de eisbaarheid. 

Artikel 5. - Vaststelling renteloosheid 
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige 
periode dat de lening loopt. 

Artikel 6. – Terugbetaling 
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te 
betalen: 

AGB ZANDHOVEN 

INVESTERINGEN VAN BOEKJAAR 2018 : AFLOSSINGENTABEL 

  

Totaalbedrag van de lening 190.931,79 

Looptijd van de lening 15 

Datum goedkeuring gemeenteraad   

  

  JAA
R 

AFLOSSIN
G 

INTRES
T 

OPENSTAAN
D SALDO 

  

        190.931,97 

1 201
8 

13.271,11   177.660,86 

2 201
9 

13.271,11   164.389,74 

3 202

0 

13.271,11   151.118,63 

4 202
1 

13.271,11   137.847,52 

5 202
2 

13.271,11   124.576,41 

6 202
3 

13.271,11   111.305,29 

7 202
4 

13.271,11   98.034,18 
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8 202
5 

13.271,11   84.763,07 

9 202
6 

13.271,11   71.491,95 

1

0 

202

7 

13.271,11   58.220,84 

1
1 

202
8 

11.644,17   46.576,67 

1

2 

202

9 

11.644,17   34.932,50 

1
3 

203
0 

11.644,17   23.288,34 

1
4 

203
1 

11.644,17   11.644,17 

1

5 

203

2 

11.644,17     

De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking 

met de prijssubsidies die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De 
Lener machtigt de Uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te 
houden en te boeken als schuld aan de Lener. Deze inhoudingen worden gelijk 

gespreid over de vier kwartalen (behoudens akkoord van het directiecomité met 
een afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 

Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, 
niet volstaan om de terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag 
betaalbaar op rekening BE72 0910 0012 4816 van de Uitlener. 

Artikel 7. - Boete bij te late terugbetaling 
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente 
verschuldigd tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage 

(minimaal 0,00%), verhoogd met 100 basispunten, en zulks ten belope van het 
aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere begonnen maand als een volledige 
maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd onmiddellijke betaling 

daarvan te verlangen. 
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post 
aangetekende brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar 

en zal het gehele nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente 
zoals in vorige alinea berekend. 
Artikel 8. – Opeisbaarheid 

Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke 
ingang worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 
×          de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is 

te herstellen; 
×          de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet 
alsnog nagekomen heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend 

schrijven of een langere termijn in de sommatie genoemd, zich in regel te 
stellen. 
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het 

recht onverminderd alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het 
algemeen verhaal uit te oefenen op al de goederen van de Lener zowel roerende 
als onroerende. Alle kosten van beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn 

ten laste van de Lener. 
Artikel 9. - Wijzigingen 
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener 

en de Lener en vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke 
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overeenkomsten tussen de Partijen. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk en 

via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen worden gewijzigd. 
Artikel 10. - Niet-overdraagbaarheid 
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze 

overeenkomst, noch enige rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden 
overgedragen aan derde partijen. 
Artikel 11. - Toepasselijk recht 

Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch 
recht. Enkel de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn 
bevoegd. 

Artikel 12. – Splitsbaarheid 
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, 

tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, 
noch van de overeenkomst in haar geheel.  Hun afdwingbaarheid blijft 
onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is. 

Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de 
overeenkomst zullen partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te 
vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt 

als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. 
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere 
partij aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die 

niet voorzien is in de overeenkomst. 
Artikel 2. 
Mevrouw Paula Henderickx, voorzitter van de gemeenteraad en mevrouw Annick 

Smeets, algemeen directeur, worden afgevaardigd om de gemeente Zandhoven te 
vertegenwoordigen bij ondertekening van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst om 
namens de gemeente Zandhoven rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Raad van Bestuur van 
het AGB Zandhoven en aan de financieel directeur. 

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2018 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Zandhoven en het verlenen van een kwijting aan 
de bestuurders en de commissaris. 
De gemeenteraad, 
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, en in het bijzonder artikel 
231 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf. 

Gelet op artikel 243, §1, van het decreet lokaal bestuur, waarin bepaald wordt dat de 
Raad van Bestuur in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar 
waarop de rekening betrekking heeft, zich uitspreekt over de vaststelling van de 

jaarrekening. 
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Zandhoven van 13 mei 
2019, waarbij de jaarrekening van 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Zandhoven werd vastgesteld. 
Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt aan de hand van het 
verslag van de Commissaris-Bedrijfsrevisor. 

Gelet op de verslagen van de Commissaris-bedrijfsrevisor m.b.t. de jaarrekening 
2018 van het AGB Zandhoven, opgemaakt door de heer Marc Maris, Luikersteenweg 
23, 3500 Hasselt. 

Gelet op de overwegingen die geleid hebben tot het treffen van de hogervermelde 
beslissing van de Raad van Bestuur. 

Overwegende dat niets zich lijkt te verzetten tegen de goedkeuring van de door de 
Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening 2018. 
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Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1. 

De jaarrekening 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven, vastgesteld 
door de Raad van Bestuur van het AGB Zandhoven op 13 mei 2019 wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Akte te nemen van de verslagen van de commissaris aan de gemeenteraad van de 
gemeente Zandhoven inzake Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven over de 

jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, opgemaakt door 
Callens, Pirenne, Theurnissen & Co bvba, vertegenwoordigd door de heer Marc Maris, 

Luikersteenweg 23, 3500 Hasselt. 
Artikel 3. 
De gemeenteraad verleent kwijting aan de commissaris en bestuurders met 

betrekking tot het jaar 2018. 
Artikel 4. 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan mevrouw de 

provinciegouverneur van Antwerpen. 
 

Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven: benoemen van de leden 
van de raad van bestuur. 
De gemeenteraad, 
Gelet op zijn besluit van 8 september 2011 houdende oprichting van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Zandhoven alsmede goedkeuring van de statuten. 
Gelet op zijn beslissing van 21 maart 2019 waarbij besloten werd dat: 
a) de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven 

samengesteld is uit 11 leden; 
b) de invulling van de mandaten tijdens huidige legislatuur als volgt is vastgelegd: 
- CD&V: 7 zetels; 

- GROEN!: 1 zetel; 
- N-VA: 2 zetels; 
- VLAAMS BELANG: 1 zetel. 

Gelet op artikel 6 alinea 1 van voormelde statuten waarin het volgende staat 
gestipuleerd: 
‘De Raad van Bestuur bestaat ten hoogste uit de helft van het aantal 

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’. 

Overwegende dat hoger vermelde politieke fracties de volgende personen hebben 
voorgedragen: 
Naam van de fractie Naam van de vertegenwoordiger van de fractie 

Naam van de fractie Naam van de vertegenwoordiger van de fractie 

CD&V Soetemans Hans 
Willems Rudolf 
Vercammen Dirk 

Verelst Luc 
Van Hecke Mieke 
Cautereels Lydia 

Peeters May 

GROEN Sergier Paul 

N-VA Cools Bram 
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Van den Heuvel Conny 

VLAAMS BELANG Vanslambrouck Johan 

Overwegende dat voldaan wordt aan de voorwaarde dat ten hoogste twee derde van 

de leden van de Raad van Bestuur van hetzelfde geslacht is. 
Gelet op artikel 235 van het decreet lokaal bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1. 

De navernoemde personen worden benoemd om als vertegenwoordiger van de 
fractie vermeld naast hun naam, als lid deel uit te maken van de Raad van Bestuur 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven: 

Naam van de fractie Naam en adres van de vertegenwoordiger van de fractie 

Naam van de fractie Naam en adres van de vertegenwoordiger van de fractie 

CD&V Soetemans Hans,  xxxxxx  
Willems Rudolf, xxxxxx 
Vercammen Dirk, xxxxx 

Verelst Luc, xxxxx 
Van Hecke Mieke, xxxxx 
Cautereels Lydia, xxxxx 

Peeters May, xxxx 

GROEN Sergier Paul, xxxxx 

N-VA Cools Bram, xxxxx 

Van den Heuvel Conny, xxxxx 

VLAAMS BELANG Vanslambrouck Johan, xxxxx 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal aan het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven 

worden overgemaakt. 
 

Vaststellen van het functieprofiel, de functie-inhoud, aanwervings- 
en bevorderingsvoorwaarden voor technisch assistent 
mecanicien. 
De gemeenteraad, 
Gelet op zijn beslissing van 18 december 1997 houdende o.a. vaststelling van de 

personeelsformatie van het statutair personeel, goedkeuring van het organogram en 
van de functiebeschrijvingen en latere wijzigingen;- dat er een functie mecanicien 
voorzien wordt;- dat er nog geen functiebeschrijving voor bestaat. 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 

betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn;- dat in dit besluit een kader wordt aangereikt 
waarbinnen iedere gemeente een eigen rechtspositie dient uit te werken. 

Gelet op zijn beslissing van 11 december 2008, waarbij de ‘Rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel van Zandhoven’ werd goedgekeurd. 
Overwegende dat in artikel 9 van voormelde beslissing vermeld wordt dat boekdeel 2 

‘Functiebeschrijvingen, bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden’, zoals 
goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 18 december 1997, en latere wijzigingen, 
ongewijzigd blijft behouden. 

Gelet op de functiebeschrijving ‘technisch assistent mecanicien’, die wordt 
voorgelegd. 
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Gelet op het protocol van het onderhandelings- en overlegcomité van xxx. 

Gelet op decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 40 en 41. 

Publieke stemming: 

Met 17 stemmen voor (Paula Henderickx, Luc Van Hove, Joris Geens, Steven Van 
Staeyen, Hans Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, 

Paul Stulens, Luc Verelst, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De 
Vlam, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey), 6 onthoudingen (Pieter Helsen, Oliver 
Vertruyen, Ward Peeters, Tom Van Bergen, Monique Suls, Emily Sterkmans) 

BESLUIT: 
Artikel 1. 

In boekdeel 2 ‘Functiebeschrijvingen, bijzondere aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden’ wordt de functiebeschrijving van ‘technisch assistent 

mecanicien’ vastgesteld als volgt: 

GEMEENTE ZANDHOVEN                                                    GRONDGEBIEDZAKEN 

                               TECHNISCH ASSISTENT mecanicien 
                                                                                       CONTRACTUEEL 

1. NAAM VAN DE FUNCTIE:            Technisch assistent mecanicien 
2. CHEF VAN DE FUNCTIE:             Ploegbaas (wegen) 

3. WEDDESCHAAL:                        D1-D3 
4. PLAATS IN DE ORGANISATIE:     Hij/zij rapporteert aan de ploegbaas 
(wegen). 

5. DOEL VAN DE FUNCTIE:             Organiseren van het onderhoud, 
herstellingen en keuren van het rollend materieel en machines in eigen beheer of 
door derden.    

6. FUNCTIE-INHOUD 
 Voert zelfstandige onderhouds- en herstellingswerken uit aan het rollend 

materieel en machines. 

 Organiseert onderhouds- en herstellingswerken van rollend materieel en 
machines dat niet in eigen beheer kan uitgevoerd worden. 

 Installeert en onderhoudt machines, installaties en apparatuur. 

 Adviseert en begeleidt verbeterprocessen in het kader van ontwikkeling 
en onderhoud van het aanwezige apparatuur. 

 Geeft advies in het kader van vervanging en/of aankoop rollend 
materieel en machines. 

 Organiseert de keuring van rollend materieel en hijsmachines. 

 Vervangt of herstelt defecte onderdelen. 
 Voert controle van goede en normale werking na herstelling of 

onderhoud. 

 Geeft aan welke aankopen nodig zijn om herstellingswerken uit te 
voeren. 

 Voert controles uit bij mechanische handwerktuigen en het rollend 

materieel. 
 Zorgt voor het jaarlijks nazicht van zowel voertuigen als machines en 

arbeidsmiddelen in functie van keuring of wettelijke controles. 

 Vervangt de magazijnier bij diens afwezigheid. 
7. FUNCTIEPROFIEL 
 Is gedreven en flexibel. 

 Communiceert vriendelijk en beleefd in diverse omstandigheden. 
 Neemt een vriendelijke houding aan en antwoordt gepast op vragen 

van klanten. 

 Helpt anderen en overlegt met anderen. 
 Streeft steeds naar optimale kwaliteit binnen de afgesproken 

tijdslimiet. 
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 Heeft verantwoordelijkheidszin en weet initiatief te nemen binnen 

de werkopdracht.   
 Kan stipt en verzorgd werken. 
 Kan de opgelegde taken zelfstandig, snel en correct uitvoeren.  

OPMERKING 
Deze functiebeschrijving is niet limitatief en kan steeds worden aangepast aan 
de evolutie van de organisatorische behoeften en/of noodzaken. 

8. BEOORDELINGSCRITERIA 

A = van geen belang 1 = voldoet niet 

B = van beperkt belang 2 = voldoet 

C = van belang 3 = voldoet goed 

D = essentieel 4 = voldoet ruim 

  5 = voldoet uitstekend 

A B C D   1 2 3 4 5 

        KWALITEIT           

      x Fouten vermijden           

      x Werk verzorgen           

        KWANTITEIT           

      x Hoeveelheid werk           

      x Kunnen werken onder tijdsdruk           

        AANPAK           

    x   Eigen werkplanning           

    x   (Probleem)situaties kunnen inschatten           

    x   Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden           

    x   Gevolgen van acties kunnen inschatten           

    x   Creativiteit           

   x     Besluitvaardigheid           

    x   Initiatief nemen           

        COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN           

   x     Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid           

x        Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid           

    x   Kennis kunnen overdragen           

        KLANTVRIENDELIJKHEID           

   x     Inzicht in vragen en behoeften van klanten           

  x      Klantvriendelijk reageren           

        HOUDING           

    x   Doorzettingsvermogen           

      x Verantwoordelijkheidszin           

    x   Bereid zijn tot extra inzet           

    x   Gevoel voor dienstverlening           

      x Respect voor interne regels           

  x      Anderen motiveren en overtuigen           

    x   Samenwerken met anderen           

   x     Met tact en souplesse optreden           

        LEIDINGGEVEN (ook informeel)           

 x       Voor anderen plannen en organiseren           

 x       Delegeren           

 x       Controleren           

 x       Medewerkers begeleiden en stimuleren           
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     x   
Met medewerkers overleggen en hen 
informeren 

          

x        Vergaderingen leiden           

        KENNIS           

      x Vakkennis           

  x      Kennis van gemeentelijke diensten           

       x Hulpmiddelen kunnen gebruiken en bedienen           

        AANVULLENDE ASPECTEN           

        …..           

9. AANWERVINGSVOORWAARDEN 
 Vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie 

waarvoor er gesolliciteerd wordt. 
 Geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
 Is medisch geschikt. 

 Verblijft wettig in België en heeft een wettelijke toegang tot de Belgische 
arbeidsmarkt. 

 Voldoet aan de vereiste taalkennis. 

 Beschikt over rijbewijs B. 
 Slaagt voor de selectieproef. 

10. BEVORDERINGSVOORWAARDEN 

 Titularis zijn van een graad van E. 
 Minimaal 2 jaar graadanciënniteit hebben in niveau E 

 In het bezit zijn van een gunstig evaluatieresultaat verkregen voor de 
laatste periodieke evaluatie. 

 Beschikt over rijbewijs B. 

 Slaagt voor de selectieproef. 
11. EXAMENPROGRAMMA 
Het examenprogramma omvat 3 delen: 

1. Schriftelijk gedeelte (30 punten) 
De kandidaat wordt geconfronteerd met (een) probleemsituatie(s) die zich 
tijdens de uitoefening van de functie (kan) kunnen voordoen. De totale 

context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de 
kandidaat een oplossing uitwerkt. De kandidaten zullen bij de inschrijving 
voor de examens een gedetailleerde lijst ontvangen van de diverse wetten, 

besluiten en/of andere leerstof waarover ondervraagd zal worden. 
2. Praktisch gedeelte (30 punten): 

De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere sta(a)l(en) van het 

uitvoerend werk die relevant zijn voor de beoogde functie. Er kan aan de 
kandidaat gevraagd worden hieromtrent een aantal werkzaamheden te 
verrichten dan wel een technische beoordeling uit te werken. 

3. Mondeling gedeelte (40 punten): 
De kandidaat wordt door de jury geëvalueerd inzake overeenstemming van 
het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, de 

relevante ervaring, de motivatie en interesse voor het werkterrein en de 
persoonlijkheid. 

Om als geslaagd te worden aanzien, moeten de kandidaten op elk gedeelte, elke 

proef, onderdeel of subonderdeel van proef tenminste 50% van de punten 
hebben behaald en minimaal 60% op geheel van 100 punten. 
12. EXAMENCOMMISSIE 

Het examen wordt afgenomen door een jury, samengesteld uit drie ambtenaren 
van minimaal niveau C (2), van wie ten minste een derde niet tot het eigen 
gemeentepersoneel behoort en die kennis hebben van de problematiek van een 

gemeente. 
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Indien gewenst, kan één ambtenaar vervangen worden door een medewerker 

van hetzelfde niveau uit een privéorganisatie of een onderwijsinstelling, die 
vertrouwd is met of kennis heeft van de problematiek rond de inhoud van de te 
begeven functie. 

De algemeen directeur of een gemeenteambtenaar is secretaris van de 
examencommissie. 
13. BEOORDELAARS 

Eerste beoordelaar: Ploegbaas (wegen) 
Tweede beoordelaar: Technisch coördinator 

Artikel 2. 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheid en de personeelsdienst. 

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. 
De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven aandeelhouder is van de Sociale 
Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen cvba, in het kort “Sokrema”. 
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente een afgevaardigde aanduidt 

voor de zittingen van de algemene vergadering van Sokrema cvba. 
Overwegende dat het schepencollege voorstelt de continuïteit van de 
vertegenwoordiging in de Sociale Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen cvba 

(Sokrema) verder te zetten. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 
34. 

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

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

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 

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

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

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

plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor alle (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 
Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 

overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 
De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 

- Aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Luc Van Hove bekomt 13 stemmen; 
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- Emily Sterkmans bekomt 9 stemmen; 

- Luc Verelst bekomt 1 stem. 
De heer Luc Van Hove, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van Sokrema. 
Bij de twee voormelde stemopnemingen traden De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 
Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan SOKREMA cvba, Grote Markt 34 te 2500 Lier 

worden overgemaakt. 
 

Invoeren van een retributiereglement voor het vernieuwen, 
verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning “bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf” 
(elektronische A-kaart). 
Dit punt werd op de dagorde geplaatst door dhr. Stulens P. die het volgende 

verklaart: 
Tussen juli 2015 en september 2015 besloot het meetbureau van de Dienst 
Administratieve Vereenvoudiging tot een meting van de administratieve last voor 

gemeenten omtrent de aanvragen tot verlenging van het verblijf van een 
vreemdeling. Hierin werd zeer nauwkeurig in beeld gebracht wat de administratieve 
kosten zijn van een dergelijke verlenging en welke verschillende stappen door de 

gemeenten dienen te worden doorlopen alvorens de documenten aan de vreemdeling 
kunnen worden afgeleverd. Uit deze meting bleek dat de administratieve afhandeling 
door de gemeenten beduidend omslachtiger was voor de verlenging van het bewijs 

van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, dan voor de andere 
verblijfsvergunningen en ongeveer 50 euro bedroeg. 
Naar aanleiding van dit onderzoek werd bij wet van 18 december 2016 in de wet van 

14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor 
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, een artikel 2§2 ingevoegd. Deze 
bepaling maakt het mogelijk voor de gemeenten om een retributie te innen voor het 

vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde bij koninklijk besluit vastgelegde 
verblijfsvergunningen. 
Bij koninklijk besluit werd deze wet uitgevoerd op 5 maart 2017 waardoor de 

gemeente een retributie kan vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen 
van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, de 
zogenaamde elektronische A-kaart. Het besluit legde het maximumbedrag vast op 50 

euro. 
Gemeentebesturen kunnen voor bepaalde prestaties en diensten die voor de 
administratie arbeids- en tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of 

voordeel zijn van degene die om die prestatie of dienst verzoekt, een billijke 
vergoeding vragen. Het vernieuwen, verlengen of vervangen van een 
verblijfsvergunning, in casu het afleveren van het bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, is een dienstverlening van de gemeente aan 
de burger waarvoor een retributie kan worden gevraagd. Deze retributie staat 
volledig los van de kost voor de materiële aanmaak van de vreemdelingenkaart. 

Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en is uitsluitend 
gebaseerd op de bestaande dossierlast en het feit dat de administratieve last voor de 
gemeente bij de verlenging, vernieuwing en vervanging van het bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf (elektronische 
vreemdelingenkaart A) hoog is. 
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Gelet op: 

- De bestaande retributies die bepaalde onkosten doorrekenen aan de gebruikers. 
- De financiële toestand van onze gemeente. 
- De wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de 

verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, gestemd 
door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 24 november 2016, gepubliceerd in 
het Staatsblad op 2 februari 2017. 

- Het KB van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de 
gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen 
ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2§2, van de wet 

van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor 
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, goedgekeurd in de ministerraad 

van 24 februari 2017, gepubliceerd in het Staatsblad van 20 maart 2017. 
- De Grondwet die bij artikels 41, 162 tweede lid 2° en 170 §4 fiscale autonomie 
verleent aan de gemeenten. 

- Artikel 40 decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor 
de gemeentelijke belastingen en retributies. 
- Artikel 41, tweede lid, 14° van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat deze 

bevoegdheid niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden 
gedelegeerd. 
- Het KB van 5 maart 2017 dat het maximumbedrag voor deze retributie vastlegt op 

50 euro. 
Vraagt onze fractie aan de gemeenteraad te beslissen tot het invoeren van een 
retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de 

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

De gemeenteraad van Zandhoven beslist een retributiereglement in te voeren voor 
het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning “bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf” (elektronische A-kaart), 

met volgende artikelen: 
Artikel 1 
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt 

een retributie gevestigd op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de 
verblijfsvergunning “bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk 
verblijf: de elektronische A- kaart”. 

Artikel 2 
De retributie bedraagt 50 euro per persoon en kan slechts éénmaal per kalenderjaar 
worden geïnd. 

Artikel 3 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag van de 
vernieuwing, verlenging of vervanging van de elektronische A-kaart te worden 

betaald, hetzij elektronisch of via overschrijving. De retributie is niet terug 
betaalbaar. 
Een afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de hogere 

overheid. 

Publieke stemming: 

Met 8 stemmen voor (Paul Stulens, Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, 
Ward Peeters, Tom Van Bergen, Monique Suls, Emily Sterkmans), 15 stemmen tegen 

(Paula Henderickx, Luc Van Hove, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, Luc Verelst, Dirk 
Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey) 

Burgemeester antwoordt hierop dat betreffende A-kaart slechts beperkt voorkomt 
omdat het een paspoort betreft voor specifieke doelgroepen en een bijkomende taks 
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voor een specifieke doelgroep is geen ideaal standpunt, waarop dhr. Stulens reageert 

dat dit niet al te veel uitleg vergt. "Door de dienst Administratieve Vereenvoudiging 
werd de administratieve last voor de gemeenten gemeten omtrent de aanvragen tot 
verlenging van het verblijf van een vreemdeling. Bij koninklijk besluit werd het dan 

de gemeenten mogelijk gemaakt om een retributie te vestigen van maximaal 50 €. 
Dit komt misschien in onze gemeente nog niet al te veel voor, maar het is toch een 
kwestie van correctheid dat we 50 € gaan aanrekenen. Maandag werd dit in 

Wijnegem unaniem goedgekeurd. Dinsdag werd het in Zoersel nog niet goedgekeurd, 
doch wil men het even uitstellen tot alle retributies herzien worden. Burgemeester, 
men hoeft toch niet de huidige kost van 20 € te verhogen met 50 €, men kan toch 

ook de 20 € verhogen tot 50 €.”   
Burgemeester stelt voor om het te behouden zoals het is, maar als alle gemeenten 

de taks van 50 euro invoeren, we het opnieuw zullen bekijken. 
 

Gemeentelijke interne & externe communicatie naar verenigingen 
die een event organiseren. 
Dit punt werd op de dagorde geplaatst door de heer Helsen P. die het volgende 
verklaart: 

"Aanleiding: 
de interne, maar ook de externe communicatie van de gemeente naar verenigingen 
toe die een event organiseren ten voordele van de eigen werking; loopt verre van 

optimaal. 
Vraagstelling: 
• Waarom worden verenigingen geconfronteerd met eisen die in de praktijk niet 

haalbaar zijn de dag voor aanvang van een evenement 
• Welke maatregelen kan de gemeente nemen om de interne communicatie 
efficiënter te laten verlopen? 

• Welke maatregelen kan de gemeente nemen om de externe communicatie 
efficiënter te laten verlopen?" 

Burgemeester antwoordt dat het burgemeesterbesluit effectief te laat verzonden 
werd door omstandigheden; hij verduidelijkt dat in een burgemeesterbesluit de 

organisatoren worden gewezen op allerlei veiligheidsmaatregelen zoals o.a. 
nooduitgangen, security,... 
Bij grote evenementen is er vaak ook een veiligheidsoverleg met alle betrokken 

partijen (incl. brandweer en politie), maar bij een gewoon tornooi, is een 
burgemeesterbesluit enkel bedoeld om ze attent te maken op een aantal zaken. 
Dhr. Helsen P. antwoordt hierop dat zij het een taak van de oppositie vinden om dit 

aan te kaarten zodat dit in de toekomst kan vermeden worden. 
 

Inzet personeel sporthal ‘het Veld’. 
Dit punt werd op de dagorde geplaatst door de heer Helsen P. die het volgende 
verklaart: 

"Aanleiding: 
motivering beschikbaarheid gemeentepersoneel bij het gebruik van de kleedkamers 
door voetbalvereniging K. Zandhoven SK. 

Vraagstelling: 
Is er een probleem met inzet van personeel in onze gemeentelijke sporthal? 
Krijgen onze zaaltoezichters voldoende gelegenheid om overuren op te nemen? 

Hoeveel overuren werden er de voorbije jaren gepresteerd per medewerker – en 
hoeveel per vereniging? 
Hoeveel overuren per medewerker worden hiervan in het weekend gepresteerd? 
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Is er een noodzaak om extra personeel in te zetten zodat de dienstverlening aan 

ALLE en VOOR alle geïnteresseerde verenigingen in Zandhoven optimaal kan 
gegarandeerd worden?" 

Burgemeester antwoordt dat hierop makkelijk te antwoorden is, nl. dat de 
zaalwachters niet meer overuren presteren dan andere personeelsleden, dat zij hun 

overuren gemakkelijk kunnen opnemen maar dat er interne afspraken zijn dat als er 
geen bezetting in de zaal is, ze ook niet de hele dag aanwezig dienen te zijn. 
 

Aanpak sluipverkeer in Zandhoven - criteria tot plaatsen van knip + 
opstellen werkgroep voor analyse en maatregelen sluipverkeer. 
Dit punt werd op de dagorde geplaatst door de heer Helsen P. die het volgende 
verklaart: 
"Aanleiding: knip die de gemeente Zandhoven doorvoerde in de Heidedreef in Pulle 

in de wijk Boenders naast het Albertkanaal om sluipverkeer te weren. 
Vraagstelling: welke objectieve criteria hanteert onze gemeente om al dan niet een 
knip door te voeren? 

Voorstel N-VA: werkgroep opstellen die een analyse maakt van de straten in 
Zandhoven die we in ‘scope’ kunnen nemen + die gepaste maatregelen voorstelt aan 
de hand van objectieve criteria (knip, gedeelde knip, aangepaste weginrichting, 

etc.)? Bv. Met afgevaardigde van elke fractie." 
Burgemeester antwoordt dat hij goed nieuws heeft want dat er in de mobiliteitscel 
beslist werd dat er een mobiliteitsplan zal gemaakt worden, wat nog dient bevestigd 

te worden in de allerlaatste RMC volgende week. Hiervoor zal een studiebureau 
worden aangesteld waarbij ook veel aandacht naar participatie zal gaan (burgers, 
werkgroepen,...). 

Dhr. Helsen P. vraagt alsnog naar een stemming over dit punt nl. het al dan niet 
opstellen van een werkgroep. 
Overwegende dat het noodzakelijk is over het amendement van de heer Helsen P. te 

beraadslagen en het ter stemming voor te leggen. 
De voorzitter legt het amendement ter stemming aan de raad voor. 
De stemming geeft de volgende uitslag: 

- aantal stemmen ten gunste van het amendement: 8; 
- aantal stemmen tegen het amendement: 14; 
- aantal onthoudingen: 1. 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Publieke stemming: 

Met 8 stemmen voor (Paul Stulens, Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, 
Ward Peeters, Tom Van Bergen, Monique Suls, Emily Sterkmans), 14 stemmen tegen 

(Paula Henderickx, Luc Van Hove, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, Luc Verelst, Dirk 
Vercammen, Betty Bossaerts, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey), 1 onthouding 

(Jordi De Vlam) 

Het amendement van de heer Helsen P. is derhalve verworpen. 
Op de vraag van mevr. De Moor M. of de knip in de Heidedreef behouden blijft, 

antwoordt de burgemeester dat hij vele reacties krijgt van blije mensen. 
Dhr. Stulens P. voegt er nog het volgende aan toe: "Wat betreft de knip in de 
Heidedreef wil ik toch doen opmerken dat men nooit voor iedereen goed kan doen en 

dat bovendien deze knip hier unaniem werd goedgekeurd." 
Dhr. De Vlam J. merkt nog op dat een aparte werkgroep voor het mobiliteitsplan 
overbodig lijkt indien er in het proces van het mobiliteitsplan een mechanisme wordt 

ingebouwd om dit soort knippen te bespreken en op korte termijn te realiseren of uit 
te testen. 
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Vragenuurtje 
1. Dhr. Helsen P. die vraagt of de gemeente iets zal ondernemen tegen het 

sluipverkeer in de Veerstraat als door de werken het verkeer komende van Lier via 
Viersel zal moeten rijden. 
Schepen Willems R. antwoordt dat de auto's die nu al via de Veerstraat rijden, dit 

ook nu zullen blijven doen. 
Burgemeester voegt eraan toe dat er tellingen zullen gebeuren, zoals dat ook 
gebeurd is bij de proefopstelling in Straateinde, en als blijkt dat er meer wagens 

door de Veerstraat rijden, er met AWV zal bekeken worden of er iets moet 
gebeuren... wordt opgevolgd. 

2. Dhr. Peeters W. die vaststelt dat sinds 6 maanden langs de Herentalsebaan de 
varkensruggen vervangen werden door houten paaltjes en zich afvraagt waarom; hij 
meent dat de afscheiding misschien niet voldoende is tussen de weg en het fietspad 

en dat een lage haag beter zou zijn. 
Schepen Willems R. antwoordt hierop dat er voor paaltjes gekozen is om overal 
hetzelfde beeld te krijgen (cfr. Goormansstraat) en niet voor hagen omdat dit niet 

onderhoudsvriendelijk is. 
3. Dhr Stulens P. die zegt: “Ik heb slechts één vraag. In september heb ik voor de 
tweede of derde maal een agendapunt aangebracht om eindelijk eens een 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening vast te leggen om, zoals ik het toen 
noemde, de ongebreidelde en willekeurige appartementenbouw in Zandhoven tegen 
te gaan. Dit werd door alle CD&V-raadsleden toen weggestemd, maar o jee, in 

november daalde de Heilige Geest over jullie toch neer en brachten jullie zelf 
hetzelfde punt, zei het onder een andere naam, namelijk een bouwcode, hetgeen 
dan unaniem werd goedgekeurd. Zoals in de notulen vermeld beloofde schepen 

Steven toen om voorafgaandelijk elke beslissing en/of volgende stap met de politieke 
fracties te bespreken. We zijn nu zes maanden verder doch hebben hieromtrent nog 
niets vernomen. Vandaar mijn vraag hoever het hiermee staat.” 

Schepen Van Staeyen antwoordt hierop dat er wel degelijk voldoende regelgeving 
(BPA's, RUP's,...) bestaat maar dat de opmaak van een bouwcode een lang werk is 
dat niet op 6 maanden klaar is. 

Burgemeester antwoordt dat we reeds een dag met de diensten hebben 
samengezeten om dit dossier te bespreken. 
Dhr. Stulens P. voegt er aan toe: “ Ik had wel graag een antwoord op mijn vraag. 

We verwachten niet dat dit werk op zes maanden degelijk kan afgewerkt zijn, maar 
vragen enkel hoever het nu hiermee staat.” 
Dhr. De Vlam J. voegt aan voormeld punt nog het volgende toe: 

"De gemeente heeft de ambitie een bouwcode opstellen om te bepalen waar we in de 
toekomst nog kunnen bouwen en hoe we kunnen bouwen. Dit is uiteraard een 
positief verhaal dat een kwalitatief en duurzaam effect kan hebben op onze 

ruimtelijke ordening. 
Wanneer de principebeslissing hiervoor op de gemeenteraad kwam heb ik ook 
meteen gevraagd hoe men zou omgaan met aanvragen die ingediend worden in de 

periode voor het in werking treden van deze bouwcode. Toen werd er gezegd om 
terug te grijpen naar de bestaande regels, wat natuurlijk tegenstrijdigheden kan 
opleveren met de toekomstige bouwcode. In de bouwcode kunnen bijvoorbeeld 

woonuitbreidingsgebieden geschrapt worden om de open ruimte te vrijwaren. 
Op de gemeenteraad van maart werd er een kosteloze grondafstand goedgekeurd 
voor een nog onvergund project in het woonuitbreidingsgebied tussen de 

Fonteinstraat en de Fatimalaan in Pulle, om de procedure van het project te kunnen 
versnellen. Het project gaat over de bouw van 49 woningen, aan de uiterste rand 

van het centrum, wat volgens ons de draagkracht van de omgeving overschrijdt. Het 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 28 

gemeentebestuur maakt met de kosteloze grondafstand al duidelijk dat ze meegaan 

in het project en dit ondersteunen. 
In tijden van betonstop en de opmaak van een bouwcode kan het project niet 
goedgekeurd worden met een goede ruimtelijke ordening in het achterhoofd. De 

bouwcode kan nieuwe inzichten leveren, dus nu een project als dit goedkeuren zou 
een slechte ruimtelijke ordening en dus slecht beleid zijn. Het niet voldoen aan een 
goede ruimtelijke ordening is een argument om een vergunning te weigeren. 

Bovendien kunnen woonuitbreidingsgebieden wanneer ze niet zijn 'vrijgegeven' enkel 
gebruikt worden voor sociale woningen of groepswoningbouw, wat hier sterk 
betwistbaar is. 

Bovendien staat Pulle in het structuurplan van de provincie Antwerpen aangeduid als 
woonkern in het buitengebied, waar de woonuitbreidingsgebieden in principe niet in 

aanmerking komen om aan de woonbehoefte te voldoen. (in het structuurplan van 
de gemeente staat dat het woonuitbreidingsgebied kan aangesneden worden, maar 
het gemeentelijk structuurplan moet beantwoorden aan het provinciale plan, dus in 

principe is dit niet correct). 
We willen vermijden dat er weer een stuk open ruimte verdwijnt uit Zandhoven, 
vermijden dat we deze plaats voor de komende 50 tot 100 jaar verharden, vermijden 

dat er te veel mobiliteitsdruk komt in de omgeving, vermijden dat we beslissingen 
nemen die tegenstrijdig zijn met de bouwcode en vermijden dat er weer maar eens 
een stuk bos verdwijnt. 

Bovendien werd mijn vraag op de gemeenteraad van maart over de visie van de 
gemeente op woonuitbreidingsgebieden niet beantwoord. Graag een antwoord op 
deze vraag. 

Ik wil nog eens benadrukken dat voortschrijdend inzicht bij het opmaken van de 
bouwcode gebruikt kan worden in de beoordeling van vergunningsaanvragen zijnde 
een goede ruimtelijke ordening. 

Antwoord van het college: gelieve dit ook zo te vermelden in het verslag ipv dat mijn 
vragen beantwoord zouden zijn zonder de antwoorden te schrijven, dit terwijl ze 
geen antwoord hebben gegeven 

• Er is geen duidelijkheid over de stand van zaken van de bouwcode 
• Het college geeft geen antwoord op de vraag wat de visie over 
woonuitbreidingsgebieden is. 

OMGEVINGSLOKET: 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzo
ekprojectdetail/projectuuid=j_D8j9t_S7CWpeMtI1beTQ" 

Goedkeuren verslag 
Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden 

gemaakt over de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 25 april 2019, 
overeenkomstig art. 36 §3 2° van het huishoudelijk reglement, zijn de notulen van 
bedoelde zitting, goedgekeurd. 

Sluiten vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering. 


