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Agenda Gemeenteraad Zandhoven 
14 februari 2019 

De Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Zandhoven verzoekt de 
leden van de Gemeenteraad – voor de eerste maal – te vergaderen op 
donderdag 14 februari 2019 om 20 uur in het gemeentehuis van Zandhoven, 
Liersebaan nr 12. 

Openbare zitting 

1. Belofte kosteloze grondafstand en tracé plein: omgevingsvergunning 
Boudewijnlaan nrs. 76 – 78 – 80: al of niet goedkeuren. 

2. Aanvullend politiereglement: al of niet invoeren van een knip in de Heidedreef. 

3. Delegatie voorzitter gemeenteraad aan burgemeester: akteneming. 

4. Al of niet goedkeuren van de aanpassing van de betaling van een 
woonstvergoeding voor de bedienaar van de eredienst. 

5. Al of niet verlenen van de titel van ere-schepen aan de heer Richard Bastanie. 

6. CIPAL: Al of niet 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. 

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

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

9. PONTES: Al of niet 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. 

10. LOGO: Al of niet 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. 

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

12. IKA: Al of niet 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. 

13. IKA: Al of niet goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering van 19 maart 2019 en vaststellen van het mandaat van 
de vertegenwoordiger van de gemeente. 

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

15. CIPAL: Al of niet goedkeuren van de agendapunten van de bijzondere 
algemene vergadering van 22 maart 2019 en vaststellen van het mandaat van 
de vertegenwoordiger van de gemeente. 

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

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

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

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

20. IGEAN Dienstverlening: Al of niet goedkeuren van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de bijzondere 
algemene vergadering van 20 maart 2019. 

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

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

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

 

 

 

 

   

Annick Smeets  
Algemeen directeur 

 Paula Henderickx  
Voorzitter van de gemeenteraad 

 


