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Dagorde Gemeenteraad Zandhoven 
22 november 2018 

 

Provincie 
------ 

Antwerpen 

------ 
Arrondissement 

------ 
Antwerpen 

------ 

Gemeente 
------ 

ZANDHOVEN 

De Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Zandhoven 
verzoekt de leden van de Gemeenteraad – voor de eerste maal – 
te vergaderen op donderdag 22 november om 20 uur in het 

gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan nr 12. 

 

 Openbare zitting: 

1. Al of niet toekennen van een passende benaming aan de 

verkaveling Kleinheide/Groenstraat in deelgemeente Pulderbos. 

2. Kosteloze grondafstand: Molenbaan 37: al of niet goedkeuren. 

3. Kosteloze grondafstand: Amelbergastraat 50: al of niet 

goedkeuren. 

4. Al of niet treffen van een princiepsbeslissing met betrekking tot 

de opmaak van een bouwcode voor de gemeente Zandhoven. 

5. Al of niet goedkeuren van de overeenkomst met betrekking tot 

het bouwen van een fietsenstalling en berging op de nieuw aan te 

leggen parking achter het gemeentehuis. 

6. Al of niet goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met 

het Agentschap voor Natuur en Bos inzake de samenwerking en 

medefinanciering van het project ‘Viswaterbeheer gemeentevijver 

Zandhoven’. 

7. Al of niet goedkeuren van het charter ‘vredesbomen voor de 

toekomst’ van Agentschap Natuur en Bos en Agentschap 

Onroerend Erfgoed. 

8. Al of niet wijzigen van het organogram. 

9. Vaststelling van het functieprofiel, de functie-inhoud, 

aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor meewerkend 

ploegbaas Gebouwen/Schoonmaak. 

10. Vaststelling van het functieprofiel, de functie-inhoud, 

aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor meewerkend 

ploegbaas Wegen. 

11. Al of niet goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst 

“Intergemeentelijke noodplancoördinator” tussen de gemeenten 

Schoten, Ranst, Schilde en Zandhoven. 

12. Al of niet goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met 

Brandweer Zone Rand in het kader van de aankoop van een 

zware materiaalwagen via afname raamcontract Vlaamse 
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Overheid. 

13. Al of niet aankopen van een zware materieelwagen voor 

Brandweer Zone Rand via afname raamcontract Vlaamse 

Overheid. 

14. AGB Zandhoven: al of niet aanstellen van de bedrijfsrevisor voor 

de boekjaren 2018, 2019 en 2020. 

15. Akteneming van de budgetwijziging 2018 van drie kerkfabrieken. 

16. Akteneming van het budget 2019 van de vijf kerkfabrieken. 

17. IGEAN Dienstverlening: goedkeuring van de agendapunten en 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 

gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 19 

december 2018. 

18. IGEAN Milieu & Veiligheid: goedkeuring van de agendapunten en 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 

gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 19 

december 2018. 

19. PONTES: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van 

het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente en 

voordracht kandidaat bestuursorganen op de algemene 

vergadering van 19 december 2018. 

20. CIPAL: al of niet goedkeuren van de statutenwijziging. 

21. CIPAL: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de 

buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018. 

22. PIDPA: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de 

buitengewone algemene vergadering van 17 december 2018. 

23. Al of niet intekenen op het aan de gemeente toekomende pro rata 

deel van de 10.000 provinciale aandelen van Pidpa. 

24. IVEKA: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone 

algemene vergadering van 12 december 2018. 

25. IKA: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone 

algemene vergadering van 17 december 2018. 

Bij toepassing van artikel 22 van het Gemeentedecreet wordt het 

volgende punt toegevoegd aan de dagorde van de gemeenteraad: 

26. Al dan niet verzoeken van de bestendige deputatie om de 

omgevingsvergunning voor het vellen van +- 30 bomen gelegen 

in de Kerkstraat, kadastraal bekend afdeling 5, sectie A, 

perceelsnummer 69G2 te vernietigen. 

 
Annick Smeets 
Algemeen directeur 

Richard Bastanie 
Voorzitter van de gemeenteraad 

 

 


