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Aanwezig: Paula Henderickx, Voorzitter Gemeenteraad
Luc Van Hove, Burgemeester
Joris Geens, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, Mieke
Maes, Schepenen
Jozef Oorts, May Peeters, Paul Stulens, Flans Soetemans,
Luc Verelst, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Dirk
Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam, Maria Van
Rompaey, Tom Van Bergen, Monique Suls, Marijke
Lambrechts, Paul Nagels, leden
Annick Smeets, Algemeen directeur

Verontschu ldiod : Jelle Lauwereys, Vijfde schepen
Ward Peeters, Gemeenteraadslid

GOEDKEUREN VAN HET LOKAAL ENERGIE. EN KLIMAATPACT
De gemeenteraad,
Gelet op de internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio
de Janeiro in 1992 en het internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking
tot het nemen van maatregelen ter bescherming van het klimaat en ter vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen.
Gelet op het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de
federale overheid in New York in 2015 aangaande het engagement om aan de
Duurzame OntwÍkkelingsdoelstellingen te werken.
Gelet op zijn beslissing van L7 september 2O2O waarbij de ondertekening van het
burgemeesterconvenant 2030 voor klimaat en energie werd goedgekeurd.
Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2O2L-2030.
Gelet op het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2OL9-2024.
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Regering betreft de ondertekening Lokaal
Energie- en Klimaatpact.
Overwegende dat ook de Vlaamse en lokale overheden hun verantwoordelijkheid
nemen en het goede voorbeeld geven;- dat net zoals de Vlaamse Overheid
gemeenten, steden, intercommunales, OCMW's, provincies en autonome
gemeentebedrijven gevraagd zullen worden dat zi; hun broeikasgassen met 40olo

reduceren in 2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2O2O per jaar een
energiebesparing van 2,09o/o realiseren op het energieverbruik van hun
gebouwen pa rk (i ncl usief tech n ische infrastructu u r, excl usief on roerend erfgoed ).
Gelet op artikel 2 van het decreet Lokaal Bestuur;- dat de gemeenten
overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd zijn voor de aangelegenheden
van gemeentelijk belang;- dat ze voor de verwezenlijking daarvan alle initiatieven
kunnen nemen;- dat zee beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van
het gemeentelijk gebied."
Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente het Lokaal Energie- en
Klimaatpact ondertekent en de gewenste en mogelijke acties uitvoert;- dat bijgevolg



de gemeente recht heeft op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid
d. m.v. trekkingsrecht.
Overwegende dat, gelet op het voorgaande, er niets in de weg staat om het lokaal
Energie- en Klimaatpact goed te keuren.

Publieke stemming:
Goed ekeurd met een heid van stemmen

BESLUIT:
Artikel 1.
De gemeente Zandhoven beslist om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te
ondertekenen,
Artikel 2.
Afschrift van deze beslissing al aan de dienst Milieu bezorgd worden.
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