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Verslag Gemeenteraad Zandhoven 
22 maart 2018 

 

Aanwezig: Richard Bastanie, voorzitter 

 Luc Van Hove, burgemeester 

 Rudy Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, 
schepenen 

 Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, Jeanne-Marie Van 
Hecke, Luc Verelst, Bart Van den Bergh, Pieter Helsen, Roel De 
Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen en Annick Van Trier, 
Betty Bossaerts, Jordi De Vlam gemeenteraadsleden 

 Annick Smeets, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Steven Van Staeyen, schepen 

Geert Van Laer, Conny Van den Heuvel, Werner Van Nuffelen, leden 

Mieke Maes, OCMW-voorzitter met raadgevende stem 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

Hij verontschuldigt schepen Van Staeyen S., OCMW-voorzitter Maes M., Van den Heuvel 
C., Van Nuffelen W. en Van Laer G.. 

De burgemeester deelt mee dat het bier Désir werd aangekocht voor het persmoment en 
het ondertekenen van 7° BIN Zandhoven met de politie en de coördinatoren; Er worden 
dus uitzonderlijk alcoholische dranken geschonken tijdens de gemeenteraad. 

OPENBAAR 

Lastvoorwaarden en de gunningswijze met betrekking tot aanleg 
voetpaden in de Dorpsstraat, Kerkstraat en Rozenlaan: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, 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 het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

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. 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 november 2017 betreffende de 
principiële goedkeuring van de overheidsopdracht voor Werken met als voorwerp “Aanleg 
van voetpaden in de Dorpsstraat, Kerkstraat en Rozenlaan” tegen een initieel geraamd 
bedrag van 250.000,00 euro incl. btw. 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 
2018 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor deze overheidsopdracht aan 
ARCADIS Belgium N.V., Posthofbrug 12 te 2600 Berchem. 

Overwegende dat in het kader van deze overheidsopdracht een bijzonder bestek met nr. 
BE0116.000549.0190 versie C, dd. 6 maart 2018 werd opgesteld door de ontwerper, 
ARCADIS Belgium N.V., Posthofbrug 12 te 2600 Berchem. 

Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht wordt geraamd op 248.388,42 
euro (exclusief btw) of 299.751,47 euro (inclusief btw). 

Overwegende dat de raming enkel als zijnde van indicatieve aard moet worden 
beschouwd. 

Overwegende dat de gemeenteraad de wijze dient te bepalen waarop de gunning van 
deze werken zal geschieden:- dat gelet op de aard van de werken en op het bedrag van 
de raming, het aangewezen lijkt de nodige bekendheid aan deze werken te geven en de 
werken toe te wijzen via de openbare procedure. 

Gelet op het Veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt door Igean dd. 6 maart 2018 
met als referentienummer ZAN09066. 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op 
budgetcode 0200-00/224007/IE-17 (actie OVERIG-CBS) van het investeringsbudget. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Bovengenoemde overheidsopdracht voor werken met als voorwerp “Aanleg van 
voetpaden in de Dorpsstraat, Kerkstraat en Rozenlaan” wordt gegund bij wijze van de 
openbare procedure. 

Artikel 2. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. nr. BE0116.000549.0190, versie C, 
dd. 6 maart 2018, en de raming voor de overheidsopdracht voor Werken met als 
voorwerp "Aanleg van voetpaden in de Dorpsstraat, Kerkstraat en Rozenlaan", opgesteld 
door de ontwerper, ARCADIS Belgium N.V., Posthofbrug 12 te 2600 Berchem evenals het 
Veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt door Igean dd. 6 maart 2018 met als 
referentienummer ZAN09066. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt 248.388,42 euro (exclusief btw) of 299.751,47 euro (inclusief btw). 

Artikel 3. 
De raming dient als zijnde van indicatieve aard beschouwd. 

Artikel 4. 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 5. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op budgetcode 0200-
00/224007/IE-17 (actie OVERIG-CBS) van het investeringsbudget. 
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Artikel 6. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad tussenkomsten van 

1) dhr. De Vlam J., die het volgende verklaart: 

"Regenwaterafvoer Kerkstraat en Rozenlaan? 
a. Pidpa aanwezig in de raming bij Dorpstraat Pulle - gescheiden riolering 
b. In de Rozenlaan en Kerkstraat is er geen gescheiden riolering aanwezig, waarom is 
daar de pidpa niet betrokken? Is er niet aan gedacht of raken de werken niet aan de 
plaats waar de riolering ligt?" 

2) dhr. Stulens P., die het volgende verklaart: 

"Mag ik vragen welke timing schepen Rudy in gedachten heeft voor de uitvoering van 
deze werken. 
... 
Indien de werken al zouden kunnen starten in de maand mei, dan zullen ze zeker al zijn 
uitgevoerd vóór de verkiezingen van oktober, en is dit zeker een reden om dit met zijn 
allen mee goed te keuren." 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad tussenkomsten van dhrn. Helsen P. en 
Oorts J.. 

Nadat schepen Willems R. geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de 
gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Parochiezaal St.-Jozef en dekenij Zandhoven: ruil en opleg: 
goedkeuring ontwerp notariële akte 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn princiepsbeslissing van 19 december 2017, betrekking hebbende om de 
woning gelegen te Zandhoven, Amelbergastraat 22, ten kadaster gekend, sectie B, 
nummer 251E, groot 948 m² en eigendom van de gemeente Zandhoven te ruilen voor 
het eigendom, gestaan en gelegen te Zandhoven, Amelbergastraat 15, ten kadaster 
gekend, sectie C, nummer 174H, groot 1.283 m² en eigendom van het Dekenaat Rupel – 
Nete regio Zandhoven, gevestigd te Zandhoven, Amelbergastraat 22 mits een opleg te 
betalen van 120.000 euro voor zover de voorwaarden aanvaardbaar zijn en waarbij het 
college van burgemeester en schepenen gelast wordt met de samenstelling van het 
dossier die nodig zijn ter uitvoering van dit besluit. 

Gelet op de overwegingen aangehaald in voormeld besluit, die onverminderd van kracht 
zijn gebleven. 

Overwegende dat de ruiling mits opleg zal geschieden overeenkomstig de gegevens van 
het kadaster. 

Overwegende dat deze ruiling met opleg administratief moet geregeld en dat daarvan 
ook een behoorlijke akte moet worden opgesteld, waarbij de overdracht van de 
eigendomsrechten van voormelde gebouwen wettelijk wordt vastgesteld. 

Gelet op het ontwerp van notariële akte van aankoop, opgesteld door de heer Jan 
Rochtus, notaris bij geassocieerde notarissen Rochtus en Meesters, kantoorhoudend te 
2240 Zandhoven, Langestraat 15. 

Overwegende dat het Dekenaat Rupel-Nete, Regio Zandhoven, bereid is het eigendom, 
gelegen te Zandhoven, Amelbergastraat 15 te ruilen mits een opleg van 120.000 euro 
met de woning, gelegen te Zandhoven, Amelbergastraat 22, dat in eigendom is van de 
gemeente Zandhoven. 

Overwegende dat de onkosten verbonden aan het verlijden van deze akte zullen 
gedragen worden door het gemeentebestuur. 
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Overwegende dat voor de financiering van de aankoop van dit eigendom, de nodige 
kredieten werden voorzien in het budget 2018 op budgetrekening 0790-00/220000 en 
ACT129/0703-00/221400/IE-33. 

Gelet op het visum van de financieel beheerder van 8 maart 2018 met nummer 2018.05. 

Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden die gerechtigd zullen 
zijn de gemeente Zandhoven bij het verlijden van de notariële akte te vertegenwoordigen 
en namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Gelet op artikel 43 §2 12° van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeente Zandhoven zal overgaan om de woning gelegen te Zandhoven, 
Amelbergastraat 22, ten kadaster gekend, sectie B, nummer 251E, groot 948 m² en 
eigendom van de gemeente Zandhoven te ruilen voor het eigendom, gestaan en gelegen 
te Zandhoven, Amelbergastraat 15, ten kadaster gekend, sectie C, nummer 174H, groot 
1.283 m² en eigendom van het Dekenaat Rupel – Nete regio Zandhoven, gevestigd te 
Zandhoven, Amelbergastraat 22 mits een opleg te betalen van 120.000 euro voor zover 
de voorwaarden aanvaardbaar zijn en waarbij het college van burgemeester en 
schepenen gelast wordt met de samenstelling van het dossier die nodig zijn ter 
uitvoering van dit besluit. 
Deze beslissing geldt als een definitieve beslissing. 

Artikel 2. 
De ruiling van voormelde eigendom men geschiedt, mits een opleg van 120.000 euro te 
betalen door de gemeente Zandhoven aan Dekenaat Rupel-Nete. 

Artikel 3. 
Deze ruiling mits opleg zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor de heer 
Jan Rochtus, notaris bij geassocieerde notarissen Rochtus en Meesters, kantoorhoudend 
te 2240 Zandhoven, Langestraat 15. 

Artikel 4. 
Het ontwerp van notariële akte, opgesteld door de heer Jan Rochtus, notaris te 
Zandhoven wordt eveneens goedgekeurd. 

Artikel 5. 
De onkosten verbonden aan het verlijden van deze akte zullen worden gedragen door het 
gemeentebestuur. 

Artikel 6. 
De financiering van deze aankoop zal geschieden bij middel van de kredieten zoals 
voorzien in het budget 2018 onder budgetrekening 0790-00/220000 en ACT129/0703-
00/221400/IE-33. 

Artikel 7. 
Deze ruiling geschiedt voor openbaar nut. 

Artikel 8. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en gemeentesecretaris van de gemeente Zandhoven, worden 
afgevaardigd om bij het verlijden van de notariële akte, namens de gemeente 
Zandhoven, op te treden en rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 9. 
Afschrift van deze beslissing zal aan notariskantoor Rochtus en Meesters, geassocieerde 
notarissen en aan de financieel beheerder worden overgemaakt. 
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Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad tussenkomsten van dhrn. 
Van den Bergh B., Helsen P., Stulens P. en De Vlam J..  

Nadat de burgemeester en schepen Soetemans H. geantwoord hebben op de gestelde 
vragen, gaat de gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de 
dagorde. 

Gebruiksovereenkomst met betrekking tot deel van dorpstuin van 
Pulle: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2016 
waarbij de uitbreiding van de overheidsopdracht gegund aan studiebureau Omgeving, 
gevestigd te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 390 met als voorwerp ‘Masterplan 
Gebouwen Zandhoven’ werd goedgekeurd. 

Gelet op de vele besprekingen in de stuurgroep en de debatten tijdens de 
bewonersavonden; -dat hieruit gebleken is dat de pastorie en de bijhorende tuin een 
belangrijk historisch element zijn in Pulle en dat hun rol als ontmoetingsplek en park 
beter vervuld kunnen worden als de tuin openbaar toegankelijk is voor de inwoners. 

Gelet op de opdracht aan ontwerpbureau Landmax, gevestigd te 2300 Turnhout, 
Everdongenlaan 15, om een ontwerpplan op te maken voor een publiek toegankelijke 
dorpstuin. 

Gelet op de toestand, de eigendomssituatie en de ligging van de pastorie en de 
bijhorende tuin, te Dorpsstraat 43, kadastraal gekend afdeling 3, sectie B, 
perceelnummer 127H, 128, 131 en 132C. 

Overwegende dat een gedeelte van de tuin ten kadaster gekend, sectie B, 
perceelnummer 128 voor een oppervlakte van 610 m² in eigendom is van de Kerkfabriek 
Sint-Petrus en Paulus te Pulle; -dat het aangewezen lijkt om voormeld perceel mee op te 
nemen bij de aanleg van de dorpstuin. 

Overwegende dat het diensvolgens aangewezen is een gebruiksovereenkomst af te 
sluiten. 

Gelet op het ontwerp van ‘gebruiksovereenkomst’ dat wordt voorgelegd. 

Overwegende dat de bedingen, vastgelegd in deze overeenkomst, door de gebruikers en 
de gemeente kunnen aanvaard worden. 

Overwegende dat het noodzakelijk is personen aan te stellen, die bij het ondertekenen 
van de bedoelde gebruiksovereenkomst, de gemeente zullen vertegenwoordigen en die 
gemachtigd zijn om namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Gelet op artikel 43 §2 12 ° van het gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Met 14 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Rudolf Willems, May Peeters, 
Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, Jeanne-Marie 
Van Hecke, Luc Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam), 5 
onthoudingen (Bart Van den Bergh, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, 
Annick Van Trier) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring te verlenen aan navolgende gebruiksovereenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en de Kerkfabriek Sint-Petrus & Sint-Paulus te Pulle: 

DEEL VAN DORPSTUIN PULLE 
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GEBRUIKSOVEREENKOMST 

Tussen de ondergetekenden: 
1. De Kerkfabriek Sint-Petrus & Sint-Paulus te Pulle, vertegenwoordigd door de heer 
Paul Breesch, voorzitter en André Michielsen, secretaris; hierna ‘Kerkfabriek Sint-
Petrus & Sint-Paulus’ genoemd 
enerzijds 
en 
2. het gemeentebestuur van Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Richard 
Bastanie, voorzitter gemeenteraad en mevrouw Annick Smeets, gemeentesecretaris; 
hierna ‘gemeentebestuur’ of ‘gebruiker’ genoemd 
anderzijds 
wordt het volgende overeengekomen: 

Artikel 1. 
De Kerkfabriek Sint-Petrus & Sint-Paulus verleent aan de gebruiker de toelating om 
een perceel tuin, ten kadaster gekend afdeling 3, sectie B nr.128, voor een 
oppervlakte van 610 m² te gebruiken als openbare tuin, zoals deze ingekleurd staat 
op bijgevoegd plan; Dit perceel zal samen met de percelen, ten kadaster gekend, 
sectie B, nrs. 131 en 132/c aangewend worden om een dorpstuin in Pulle te 
realiseren. 

Artikel 2. 
Alle kosten met betrekking tot de aanleg, gebruik en onderhoud zijn ten laste van de 
gebruiker. 
Het gemeentebestuur verbindt zich er toe de tuin te onderhouden in behoorlijke 
staat van netheid en zuiverheid te behouden en draagt de eventuele 
aansprakelijkheid in navolging van het openbare gebruik. 

Artikel 3. 
Beide partijen kunnen te allen tijde een einde stellen aan deze 
gebruiksovereenkomst door middel van een aangetekende brief. De gebruiker moet, 
drie maanden na verzending van deze aangetekende brief, de tuin ter beschikking 
stellen. Op vraag van de kerkfabriek, verbindt de gebruiker zich ertoe de tuin in 
oorspronkelijke staat te herstellen bij het beëindigen van deze overeenkomst; alle 
kosten met betrekking tot het herstel in de oorspronkelijke toestand worden ten 
laste gelegd van de gebruiker. 

Artikel 4. 
Het gemeentebestuur is er toe gehouden deze overeenkomst te laten registreren. De 
kosten voor registratie van onderhavige overeenkomst vallen ten laste van de 
gebruiker. 

Artikel 2. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze gebruiksovereenkomst 
namens de gemeente Zandhoven te ondertekenen. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de Kerkfabriek Sint-Petrus & Sint-Paulus te Pulle en 
de financieel beheerder worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad tussenkomsten van dhrn. 
De Vlam J. en Helsen P.. 

Nadat de burgemeester en schepen Willems R. geantwoord hebben op de gestelde 
vragen, gaat de gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de 
dagorde. 
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Percelen grond langsheen Straateinde, Henri Rulstraat en een 
perceel grond op openbaar domein: ruil: goedkeuring ontwerp 
notariële akte 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 22 februari 2018, waarbij de princiepsbeslissing om lot A 
gelegen langsheen de Henri Rulstraat, ten kadaster gekend, sectie B, nummer 75/P deel, 
groot 223 m² en lot B, gelegen langsheen Straateinde, ten kadaster gekend, deel van nrs 
75P en 75N, groot 205 m² en in eigendom van mevrouw Maria Dillen en de heer Paul 
Buys, wonende te 2240 Zandhoven, Straateinde 66, te ruilen voor een perceel grond, ten 
kadaster gekend, sectie B, nummer 75Y, groot 138 m² en behorend tot het openbaar 
domein van de gemeente Zandhoven werd goedgekeurd en waarbij het college van 
burgemeester en schepenen gelast werd met de samenstelling van het dossier die nodig 
zijn ter uitvoering van dit besluit. 

Gelet op de overwegingen aangehaald in voormeld besluit, die onverminderd van kracht 
zijn gebleven. 

Overwegende dat de ruiling zal geschieden overeenkomstig de gegevens van het 
kadaster. 

Overwegende dat deze ruiling administratief moet geregeld en dat daarvan ook een 
behoorlijke akte moet worden opgesteld, waarbij de overdracht van de 
eigendomsrechten van voornoemde percelen wettelijk wordt vastgesteld. 

Gelet op het ontwerp van notariële akte van ruiling, opgesteld door notarissen Goossens, 
Verwerft & Goossens, kantoorhoudende te 2280 Grobbendonk, Wijngaardstraat 10. 

Overwegende dat de beide eigenaars bereid zijn om voormelde percelen eigendom te 
ruilen om niet. 

Overwegende dat de onkosten verbonden aan het verlijden van deze akte zullen 
gedragen worden door het gemeentebestuur. 

Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden die gerechtigd zullen 
zijn de gemeente Zandhoven bij het verlijden van de notariële akte te vertegenwoordigen 
en namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Gelet op artikel 43 §2 12° van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Met 13 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Rudolf Willems, May Peeters, 
Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, Jeanne-Marie 
Van Hecke, Luc Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts), 6 onthoudingen (Bart Van 
den Bergh, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier, Jordi 
De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeente Zandhoven zal overgaan om lot A gelegen langsheen de Henri Rulstraat, 
ten kadaster gekend, sectie B, nummer 75/P deel, groot 223 m² en lot B, gelegen 
langsheen Straateinde, ten kadaster gekend, deel van nrs 75P en 75N, groot 205 m² en 
in eigendom van mevrouw Maria Dillen en de heer Paul Buys, wonende te 2240 
Zandhoven, Straateinde 66, te ruilen voor een perceel grond, ten kadaster gekend, sectie 
B, nummer 75Y, groot 138 m² en behorend tot het openbaar domein van de gemeente 
Zandhoven. 

Deze beslissing geldt als een definitieve beslissing. 
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Artikel 2. 
Deze ruiling zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor notarissen Goossens, 
Verwerft & Goossens, kantoorhoudende te 2280 Grobbendonk, Wijngaardstraat 10. 

Artikel 3. 
Het ontwerp van notariële akte, opgesteld door notarissen Goossens, Verwerft & 
Goossens, notariskantoor te Grobbendonk wordt eveneens goedgekeurd. 

Artikel 4. 
De onkosten verbonden aan het verlijden van deze akte zullen worden gedragen door het 
gemeentebestuur. 

Artikel 5. 
Deze ruiling geschiedt voor openbaar nut. 

Artikel 6. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en gemeentesecretaris van de gemeente Zandhoven, worden 
afgevaardigd om bij het verlijden van de notariële akte, namens de gemeente 
Zandhoven, op te treden en rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 7. 
Afschrift van deze beslissing zal aan notariskantoor Goossens, Verwerft & Goossens en 
aan de financieel beheerder worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Van den Bergh B.. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Voetweg nr. 24: definitieve beslissing afschaffing 

De gemeenteraad, 

Gelet op het schrijven van de provincie Antwerpen, Departement Ruimte, Erfgoed en 
Mobiliteit, Dienst Stedenbouwkundige beroepen, gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin 
Elisabethlei nr. 22, van 29 september 2017 met referentie GemBU-2017-0031 waarin zij 
kennis genomen hebben van de zending van SBV Studiebureau Charlotte Verhaert, 
gevestigd te 2280 Grobbendonk, Troon 7 met betrekking tot de vraag voor een 
gedeeltelijke afschaffing van de voetweg nr. 24 in Pulderbos. 

Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en latere wijzigingen, in het 
bijzonder artikels 27 tot en met 29. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen van 20 juni 2014. 

Gelet op de opname van de voetweg nr. 24 in de atlas van de buurtwegen van 
Zandhoven met een breedte van 1,60m. 

Gelet op het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen van 17 
oktober 1991 waarbij het gedeelte van de voetweg nr. 24 tussen Rozenlaan en 
Groenstraat wordt afgeschaft. 

Overwegende dat de aanvraag tot afschaffing betrekking heeft op het resterend gedeelte 
van de voetweg nr. 24 met een lengte van ongeveer 290m, gelegen tussen Groenstraat 
en Wandelpad, op percelen kadastraal gekend afdeling 2, sectie B, delen van nrs. 413/G, 
412/H, 413/M, 410/Y, 402/A, 400/B, 401/A & 385/B. 

Gelet op de bijgevoegde stukken van beëdigd landmeter – expert mevrouw Verhaert 
Charlotte van studiebureau Charlotte Verhaert met referentienummer SCV-002, 
opgemaakt op 5 september 2017: 
- Plan nr. 1-1 bestaande uit een titelblad, uittreksel van de atlas der buurtwegen, 
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uittreksel uit het gewestplan, uittreksel uit het kadasterplan en uittreksel uit de 
topografische kaart; 
- Motiveringsnota; 
- Foto’s. 

Gelet op de verkavelingsvergunning met gemeentelijk referentienummer 871.2-2017.2, 
goedgekeurd op 12 juni 2017 voor een nieuwe verkaveling met een nieuwe 
ontsluitingsweg naar Kleinheide: - dat in deze verkavelingsvergunning 2 loten werden 
uitgesloten omdat ze overlappen met de voetweg. 

Gelet op zijn beslissing van 16 november 2017 waarbij de afschaffing van het resterende 
gedeelte van voetweg 24, tussen Groenstraat en Wandelpad, op de percelen kadastraal 
gekend afdeling 2, sectie B, delen van nrs. 413/G, 412/H, 413/M, 410/Y, 402/A, 400/B, 
401/A & 385/B voorlopig wordt vastgesteld. 

Gelet op het openbaar onderzoek van 15 december 2017 tot en met 15 januari 2018. 

Gelet op het proces verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 15 januari 
2018 waaruit blijkt dat er in het kader van dit openbaar onderzoek vijfendertig 
bezwaarschriften werden ingediend waarvan zeven bezwaarschriften de afschaffing van 
de voetweg ondersteunen. 

Overwegende dat de bezwaarschriften voor de afschaffing van de voetweg de volgende 
argumenten aanhalen: 

– De voetweg wordt al 30 jaar niet meer gebruikt en maakte vroeger deel uit van 
een weg naar het dorp die ondertussen is afgeschaft; 

– Door het behouden van de voetweg worden er nieuwe gevaarlijke kruispunten en 
oversteekplaatsen gecreëerd; 

– De bestaande wegen (Kleinheide en Molenheide) zorgen voor voldoende 
verbinding met het dorp; 

– Onjuistheden en onvolledigheden in het verschenen krantenartikel; 
– In aankoopaktes staat enkel iets opgenomen over een servitudeweg naar een 

achterliggend landbouwgrond; 
– De bestaande voetweg vanuit Wandelpand naar Kleinheide komt rechtstreeks uit 

op een andere voetweg waardoor de combinatie van de twee voetwegen zorgt 
voor de ontsluiting van de hele wijk Viesenbos en Valkenaard en is beter om het 
fiets – en voetverkeer te stimuleren; 

– De voetweg zou de rust van de 4 nieuwe kavels langs de Groenstraat negatief 
beïnvloeden; 

– De verkaveling op Kleinheide is een relatief kleine verkaveling die gemakkelijk 
ontsloten kan worden naar de Kleinheide. De extra 100m zal er niet voor zorgen 
dat de bewoners niet de fiets zullen nemen; 

– Voorzieningen in het dorp zijn voldoende bereikbaar via andere wegen; 
– Veiliger om langs een Kleinheide (een verharde weg) te fietsen dan langs een 

onverharde voetweg die uitkomt op de Groenstraat waar al het autoverkeer 
passeert. 

Overwegende dat de bezwaarschriften tegen de afschaffing van de voetweg de volgende 
argumenten aanhalen: 

– Afschaffen van een voetweg druist in tegen de gemeentelijke beleidsdoelstelling 
van het herinrichten en openstellen van trage wegen; 

– Doordat de voetweg door de huidige eigenaars werd afgesloten werd er door 
wandelaars en fietsers een nieuwe verbindingsweg gezocht tussen Molenheide en 
Kleinheide via een privétuin waar ook het loopparcours ligt; 

– Verenigingsleven is op zoek naar trage wegen voor wandelingen; 
– Trage wegen zorgen voor meer mogelijkheden om te fietsen en te wandelen wat 

de CO2 uitstoot vermindert en bijdraagt aan het burgemeestersconvenant; 
– Stedenbouwkundig wordt er uitdrukkelijk aandacht gevraagd om bij nieuwe 

verkavelingen ontsluiting te voorzien voor fietsers en voetgangers. Ook in de 
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verkaveling Rozenlaan/Valkenaard wordt een paadje afgesloten door de 
eigenaars; 

– De voetweg is een volwaardige verbindingsweg voor fietsers en voetgangers; 
– Trage wegen zijn gelegenheden voor mensen om elkaar te ontmoeten en draagt 

bij aan ‘Zandhoven met de glimlach’; 
– De nieuwe verkaveling zal zonder de voetweg nog slechts 1 uitgang hebben en dit 

is veel minder mensvriendelijk; 
– Snellere uitweg en veiligere uitweg uit de verkaveling naar voorzieningen zoals 

het centrum, voetbal, bakker, …; 
– Behoud van deze voetweg kadert in het algemeen belang, ook al druist dit in 

tegen de privatieve belangen de ontwikkelaar; 
– De voetweg is een aanvulling op de bestaande wandelwegen; 
– De voetweg is een veilig alternatief voor fietsers en wandelaars voor de 

Molenheide waar er hard wordt gereden; 
– Voetweg zal fietsen en wandelen bevorderen; 
– Het is niet omdat de weg nu onbruikbaar is door (illegale) bouwsels of 

omheiningen dat hij niet nuttig kan zijn voor de toekomstige bewoners van de 
verkaveling; 

– De voetweg wordt niet gebruikt omdat hij onbruikbaar is. Op deze manier zijn 
reeds verschillende voetwegen afgeschaft. 

Overwegende dat het resterend gedeelte van de voetweg reeds vele jaren na elkaar niet 
meer gebruikt wordt en niet meer zichtbaar is op het terrein: -dat met de afschaffing de 
juridische toestand in overeenstemming wordt gebracht met de realiteit. 

Overwegende het resterend gedeelte van de voetweg tussen Wandelpad en Groenstraat 
deel uitmaakte van een voetweg die verder door liep naar het centrum van Pulderbos 
tussen Molenheide en Rozenlaan, doch de bestendige deputatie van de provincie 
Antwerpen in 1991 deze reeds heeft afgeschaft. De voetweg heeft dan ook geen 
verlenging meer richting het centrum/noord en heeft daardoor weinig potentie in het 
buurtwegennetwerk. De overige voet – en buurtwegen worden behouden. 

Overwegende dat de voetweg een onverharde voetweg van 1,60m breed is en gelegen is 
in een weiland: - dat dergelijke wegen dienst kunnen doen als voetweg voor wandelaars 
doch in alle redelijkheid kan gesteld worden dat dergelijke onverharde voetwegen niet 
uitnodigen om te gebruiken met de fiets als verbindingsweg naar allerlei voorzieningen of 
als alternatief voor de Molenheide of Kleinheide; -de bestaande verharde wegen zullen 
eerder gebruikt worden door fietsers. 

Overwegende dat er voldoende alternatieve routes zijn richting het centrum en het 
noorden van Pulderbos zoals Molenheide en Kleinheide. Het gebied is eveneens goed van 
oost naar west doorkruisbaar via Wandelpad en Mastenbaan: -dat er bijgevolg geen 
nadelen zijn bij de afschaffing van de voetweg op vlak van doorwaadbaarheid van het 
gebied en dat de bestaande wegen niet zorgen voor langere routes om het gebied te 
doorkruisen ten opzichte van de voetweg. 

Overwegende dat het afschaffen van een onbestaande voetweg het fietsgebruik niet zal 
verminderen; -in de omgeving zijn er nog voldoende mogelijkheden om te wandelen en 
te fietsen. 

Overwegende dat de nieuwe verkaveling waarvoor een verkavelingsvergunning op 12 
juni 2017 werd afgeleverd 15, eventueel 17, nieuwe loten voor ééngezinswoningen 
omvat die ontsloten worden via de Kleinheide; -dat de voetweg ervoor zorgt dat de 
verkaveling halverwege een verbinding krijgt naar de Groenstraat voor fietsers en 
voetgangers, doch de verkaveling niet van die grootte is dat fietsers en voetgangers een 
te grote omweg moeten maken vanuit de verkaveling naar de Groenstraat via Kleinheide 
en het gebruik van de fiets niet zal tegenhouden. 

Overwegende dat er meer dan voldoende redenen voorhanden zijn om over te gaan tot 
de afschaffing van het bedoelde gedeelte en dat de ingediende bezwaren tegen de 
afschaffing van de voetweg niet weerhouden worden. 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 11 

Overwegende dat het hele dossier ter goedkeuring aan de deputatie van de Provincie 
Antwerpen voorgelegd kan worden. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

Publieke stemming: 

Met 17 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Rudolf Willems, May Peeters, 
Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van Hecke, 
Luc Verelst, Bart Van den Bergh, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, 
Dirk Vercammen, Annick Van Trier, Betty Bossaerts), 1 stem tegen (Jordi De Vlam), 1 
onthouding (Paul Stulens) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Stelt de afschaffing van het resterend gedeelte van de voetweg nr. 24, tussen 
Groenstraat en Wandelpad, op de percelen kadastraal gekend afdeling 2, sectie B, delen 
van nrs. 413/G, 412/H, 413/M, 410/Y, 402/A, 400/B, 401/A & 385/B definitief vast. 

Artikel 2. 
De deputatie van de provincie Antwerpen zal verzocht worden om te beslissen over deze 
afschaffing van voetweg 24. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Vlam J., die het volgende verklaart: 

"a. Het punt nu op de gemeenteraad brengen is formeel waardeloos: 
Codex RO Besluit vlaamse regering 20.06.2014 art1 paragraaf 5 
Gemeenteraad moet hierover beslissen binnen 60 dagen na sluiting openbaar onderzoek. 
Het is 15 jan gesloten, vandaag zijn we 65 dagen na sluiting ervan. 
b. Argumentatie voor behoud van de voetweg: 
i. “Vele Jaren niet meer gebruikt en niet meer zichtbaar op terrein” – Steven had ook een 
brief waarin stond dat hij ze nog wel open gekend had. 
Is er sprake van gefaalde handhaving? want de juridische status is er. 
ii. “weinig potentieel in het buurtwegennetwerk” – het verbindt de verkaveling op een 
veilige en aangename manier met de school in de Rozenlaan en het westelijke gedeelte 
van de molenheide. 
iii. Spreekt tegen de visie van de gemeente – inzetten op verkeersveiligheid en goede 
mobiliteit – het is nog altijd veiliger om op een baan zonder autos te zitten 
iv. “het zal het fietsen en wandelen niet verminderen” – een duurzaam beleid is erop 
gericht dit te doen toenemen, zoals eerder gezegd heeft de buurtweg in combinatie met 
de verkaveling hier ook een groot potentieel voor. 
v. ”dergelijke onverharde voetwegen nodigen niet uit om te fietsen” – veel onverharde 
voetwegen worden door fietsers gebruikt – wanneer ze degelijk onderhouden wordt kan 
dit beter. Een trage wandelweg heeft bovendien óók een meerwaarde als die enkel door 
wandelaars gebruikt wordt. 
vi. De toelichtende nota over de wijziging van de regelgeving met betrekking tot 
buurtwegen van juni 2014 stelt dat verkavelingen en bouwprojecten best zo ontworpen 
worden zodat een buurtweg niet moet worden afgeschaft of verlegd. Een tweede optie is 
dat de verkaveling of bouwproject zo ontworpen wordt da teen aangepast trace mogelijk 
is. Bij gebreken aan een geïntegreerde procedure moet dus in zo’n geval de verlegging 
beslist zijn voordat de vergunning wordt afgeleverd. Afschaffing is slechts de laatste 
optie!." 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. Helsen P. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Eindrapport provinciale mobiliteitsstudie ‘Gebiedsgerichte Visie 
Middenkempen’: goedkeuring 
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De gemeenteraad, 

Overwegende dat mobiliteit een thema is waar meerdere gemeentebesturen uit de 
Middenkempen vandaag mee kampen:- dat de oplossing van eigen knelpunten niet 
steeds in het bereik van elke gemeente afzonderlijk ligt en dat sommige oplossingen 
vanuit een gemeentelijk perspectief nieuwe problemen in andere gemeenten creëren 
waardoor een bovengemeentelijke gezamenlijke en concrete aanpak zich dan ook 
opdringt. 

Overwegende dat om deze redenen de provincie Antwerpen samen met 9 
gemeentebesturen (Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, 
Vorselaar en Zandhoven) een provinciale bovengemeentelijke mobiliteitsvisie wilde 
uitwerken voor de Middenkempen, met name een toekomstvisie met evenwichtige 
oplossingen voor het gebied tussen E313 en E34. 

Gelet op zijn beslissing van 15 oktober 2015 waarbij de engagementsverklaring voor de 
gebiedsgerichte visie Middenkempen werd goedgekeurd. 

Overwegende dat de verschillende stappen in het proces (oriëntatienota, conceptnota en 
eindrapport) in nauw overleg met de betrokken gemeenten werden doorgenomen met de 
mogelijkheid tot inspraak in projectwerkgroep- en stuurgroepvergaderingen. 

Overwegende dat de visie in het eindrapport als doel heeft de verkeersleefbaarheid en de 
verkeersveiligheid in het projectgebied Middenkempen te verbeteren, de mobiliteit te 
verduurzamen en de verkeersdruk in de toekomst beheersbaar te houden. 

Overwegende dat om deze visie te realiseren, een actietabel is opgemaakt met acties op 
diverse termijnen: 
• korte termijn (binnen de 5 jaar) 
• middellange termijn (5 tot 10 jaar) 
• lange termijn (meer dan 10 jaar) 
De acties omvatten deelstudies om de visie om te zetten naar concrete acties op het 
terrein. Er zijn 14 strategische acties benoemd dewelke zijn opgedeeld in bestuurlijke, 
verkeerskundige en ruimtelijke acties. 

Gelet op de vraag van het Provinciebestuur van 5 februari 2018 om voorliggend 
eindrapport ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Met 18 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Rudolf Willems, May Peeters, 
Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van Hecke, 
Luc Verelst, Bart Van den Bergh, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, 
Dirk Vercammen, Annick Van Trier, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam), 1 stem tegen (Paul 
Stulens) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De definitieve versie van het eindrapport met de actietabel voor de studie ‘bovenlokale 
mobiliteitsvisie Middenkempen’ wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de bevoegde instanties worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad tussenkomsten van 

1) dhr. De Vlam J., die het volgende verklaart: "Ziet de gemeente aanvullend potentieel 
voor haltes op bruggen op de E34? Eventueel de kantonbaan?" 

2) dhr. Stulens P., die het volgende verklaart: "Met alle begrip en respect voor de inzet 
van schepen Joris bij deze studie, toch kan ik dit rapport niet goedkeuren, want reeds op 
15 oktober 2015 heb ik namens Vlaams Belang tegengestemd toen deze studie werd 
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opgestart. 
Inderdaad, eerst hadden we enkele jaren een mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen 
waar Zandhoven toen ook werd bijgerekend, dan weer voor de Middenkempen. De 
volgende jaren misschien weer eentje voor de Linker- of de Rechterkempen. Deze studies 
zijn er volgens ons enkel om de lokale besturen bezig te houden. De finale beslissingen 
worden immers van hogerhand genomen, of nog beter gezegd: worden niet genomen. 
Vergeef me, maar nu kom ik weer eens terug op mijn stokpaardje om de 
mobiliteitsproblemen in de grote Kempen op te lossen. De nu na jaren geplande 
Oosterweelverbinding zal helemaal niets oplossen aan het fileprobleem. Na de realisatie 
zal zij er enkel voor zorgen dat er de eerstvolgende jaren niet nog meer file zal ontstaan. 
De enige echte oplossing werd vijftig jaar geleden reeds voorzien door de ingenieurs bij 
de aanleg van de R1, de ring rond Antwerpen, namelijk de aanleg van de R2, een grote 
ring rond Antwerpen, beginnende in Ranst waar E313 en E34 samenkomen en van daar 
via de E19 en de A12 tot aan de E17 in Kruibeke. Er werd hiervoor trouwens toen reeds 
een reservatiestrook van wel 250 breed voorzien, maar dit werd door de hogere 
politiekers steeds tegengehouden: Tindemans voor Edegem, Swaelen voor Hove, Paulus 
voor Aartselaar, enz. Deze ring zou weliswaar op een 3-tal plaatsen in de buurt van een 
woonzone langskomen, doch dit is simpel te verhelpen met een korte ondertunneling. 
Mijn Zwitserse vrienden, waarbij enkele gereputeerde tunnelbouwers, lachen ermee en 
vragen me steeds of wij nog nooit gehoord hebben van het "cut and cover" 
tunnelsysteem om dit op te lossen. 
Ik wil hierbij ook opmerken dat er in deze studie vermeld staat, en ik citeer: "het 
verbinden van E34 met E313 (in Ranst) is nog maar een concept", waarbij het woordje 
concept tussen aanhalingstekens staat geschreven. En dit terwijl de thans overwoekerde 
bruggehoofden in Ranst al jaren klaarliggen, waardoor men met weinig kosten de 
verbinding zou kunnen maken, hetgeen het probleem van het zware vrachtverkeer op 
onze N14 zou oplossen." 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad tussenkomsten van dhrn. Van den 
Bergh B. en Helsen P. 
Nadat de burgemeester en schepen Geens J. geantwoord hebben op de gestelde vragen, 
gaat de gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Aanpassing van de definiëring van het begrip ‘dagelijks bestuur’ 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen en in het bijzonder 
op de artikelen 43, 57, 58, 94, 156, 157, 159, 160, 161 en 163. 

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, en gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 14 juli 2017. 

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 sector, en latere wijzigingen. 

Gelet op zijn beslissing van 26 februari 2015 waarbij o.a. het begrip ‘dagelijks bestuur’ 
werd vastgesteld. 

Gelet op de nieuwe regelgeving waarin onder meer is opgenomen dat het drempelbedrag 
van de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur verhoogd wordt naar 30.000 
euro. 
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Overwegende dat het wenselijk is om een vlotte interne werking van de dagdagelijkse 
uitgaven te garanderen, om het drempelbedrag voor de aangenomen factuur te verhogen 
tot 30.000 euro. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Artikel 5 van het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2015 wordt geschrapt en 
wordt vervangen door een nieuw artikel 5, luidende als volgt: 

Artikel 5. 

Het grensbedrag voor werken, leveringen en diensten die tot stand komen met 

aangenomen factuur wordt verhoogd tot 30.000 euro (excl. BTW. (De mededinging 

moet wel blijven spelen.) 

Artikel 2. 
De overige artikels van de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2015 blijven van 
kracht. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Vlam J., die het volgende verklaart: "Wat is de reden van zo’n hoge verhoging: ervoor 
was het 8 500 – is bijna verviervoudigd." 

Nadat de burgemeester en schepen Willems R. geantwoord hebben op de gestelde 
vragen, gaat de gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de 
dagorde. 

Filiaalovereenkomst met de Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten Lier: goedkeuring 

De gemeenteraad, 
Gelet op zijn beslissing van 25 januari 2018 waarbij de princiepsbeslissing voor de 
opstart van een afdeling beeldende kunst in Zandhoven werd goedgekeurd en waarbij 
het college van burgemeester en schepenen werd gemachtigd om met het stadsbestuur 
van Lier de onderhandelingen aan te knopen om de mogelijke opstart van een afdeling 
Beeldende Kunst te onderzoeken. 
Overwegende dat m.b.t. de mogelijke opstart er besprekingen hebben plaatsgevonden 
tussen het college van burgemeester en schepenen en afgevaardigden van het 
stadsbestuur van Lier;- dat deze besprekingen uiteindelijk geleid hebben tot een officiële 
schriftelijke vraag aan het stadsbestuur van Lier. 
Overwegende dat het aangewezen is om deze samenwerking vast te leggen in een 
filiaalovereenkomst, die afgesloten wordt tussen het stadsbestuur van Lier en het 
gemeentebestuur in Zandhoven. 
Gelet op het ontwerp van filiaalovereenkomst dat wordt voorgelegd;- dat in voormelde 
overeenkomst de rechten en plichten van beide partijen word omschreven. 
Overwegende dat met de inhoud van dit ontwerp akkoord kan gegaan worden. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven bij het afsluiten van de filiaalovereenkomst 
moet vertegenwoordigd worden:- dat het derhalve noodzakelijk is twee personen aan te 
stellen die bij de ondertekening van bedoeld contract de gemeente Zandhoven zullen 
vertegenwoordigen en gerechtigd zullen zijn dit contract rechtsgeldig te ondertekenen. 

Publieke stemming: 
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgend: 

Filiaalovereenkomst: 
Contract hoofdschool Lier (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten) 

– filiaal Zandhoven 

Tussen stadsbestuur van Lier, vertegenwoordigd door dhr. Frank Boogaerts, 
burgemeester, en mevr. Katleen Janssens, stadssecretaris, hiertoe gemachtigd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2018, 
en 
gemeentebestuur van Zandhoven, vertegenwoordigd door dhr. Richard Bastanie, 
voorzitter gemeenteraad, en mevr. Annick Smeets, gemeentesecretaris, hiertoe 
gemachtigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 22 maart 2018 is overeengekomen wat 
volgt: 

Titel I: onderwerp, aanvang, duurtijd, opzeg 
Art.1: 

Het filiaal is gevestigd in Zandhoven. Het is pedagogisch en administratief 
afhankelijk van de hoofdinstelling die gevestigd is in 2500 Lier. 
Art.2: 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, ingaande op 1 september 2018, 
en is stilzwijgend hernieuwbaar, tenzij door één van beide inrichtende machten bij 
aangetekend schrijven voor 1 maart van het lopende schooljaar opzeg wordt 
gedaan, of mits akkoord van beide inrichtende machten Lier en Zandhoven. 

Titel II: Infrastructuur en didactisch materiaal 
Art. 3: 

§1 Het gemeentebestuur van Zandhoven zal instaan voor de geschikte lokalen, die 
beantwoorden aan de voorwaarden inzake hygiëne en bewoonbaarheid, en het 
nodige didactische materiaal en schooluitrusting ter beschikking stellen, die 
beantwoorden aan de pedagogische vereisten en conform artikel 24 §2, 6 en 7 van 
de wet van 29 mei 1959 (Schoolpactwet). 
§2 In het filiaal moet, in samenspraak met schooldirectie en filiaalverantwoordelijke, 
didactisch materiaal aanwezig zijn, aangepast aan de specifieke noden van de 
studierichting beeldende kunsten. 
Art.4: 

§1 Het gemeentebestuur van Zandhoven zal instaan voor het onderhoud, de 
verwarming en de verlichting van de lokalen van het filiaal en verzekeringen 
afsluiten tegen brand en burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Afschriften van de 
desbetreffende polissen zullen aan het gemeentebestuur van Lier worden 
overgemaakt. 
§2 De werkingstoelagen die de stad Lier ontvangt op basis van de ingerichte 
leraarsuren in het filiaal Zandhoven, worden jaarlijks aan het gemeentebestuur van 
Zandhoven doorgestort. 
Art.5: 

De roerende en onroerende goederen van het filiaal worden vervat in een inventaris 
en blijven het eigendom van de gemeente Zandhoven. 
Art.6: 

Het gemeentebestuur van Zandhoven zal in het filiaal een telefoonnummer voorzien 
en instaan voor de telefoonkosten. 
Art.7: 

§1 De bibliotheek van de hoofdinstelling in Lier, Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten, wordt ter beschikking gesteld van het personeel en de leerlingen van het 
filiaal Zandhoven onder voorwaarden als deze voor het personeel en de leerlingen 
van de hoofdinstelling (zie schoolreglement). 
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§2 De verhuurmaterialen (sokkels, veldezels…) van de hoofdinstelling in Lier worden 
ter beschikking gesteld van het filiaal Zandhoven onder zelfde voorwaarden als deze 
voor het personeel en de leerlingen van de hoofdinstelling. 

Titel III: Personeel en werkingskosten 
Art. 8: 

Het gesubsidieerd onderwijzend en administratief personeel van het filiaal wordt 
aangesteld en benoemd door de gemeenteraad van Lier, binnen de vigerende 
reglementering van de Vlaamse gemeenschap. De rechtspositie van het 
gesubsidieerd personeel van de Vlaamse Gemeenschap is integraal van toepassing 
op de personeelsleden met inbegrip van de aanvullende reglementen opgelegd door 
de inrichtende macht van de hoofdinstelling. 
Art.9: 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 worden het aantal gesubsidieerde uren-leraar in het 
filiaal bepaald door het aantal financierbare leerlingen die op 1 februari van het 
vorige schooljaar in het filiaal werden geteld. 
De wedden of gedeelten van de wedde van de personeelsleden van het filiaal, die 
niet worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, blijven ten laste van het 
gemeentebestuur Zandhoven. Het gemeentebestuur Zandhoven zal hiervan 
voorafgaandelijk vóór 1 juli van het academiejaar dat volgt op de hoogte gebracht 
worden. 
Art.10: 

Het gemeentebestuur van Zandhoven zal een filiaalverantwoordelijke aanstellen. 
Gedurende de uren van de openstelling moet deze filiaalverantwoordelijke 
telefonisch bereikbaar zijn. 
Niet beperkende functiebeschrijving ‘Filiaalverantwoordelijke’: de 
filiaalverantwoordelijke kan zich toegang verschaffen tot het gebouw en de lokalen. 
Hij/zij is op de hoogte van EHBO en kan indien nodig de hulpdiensten (politie, 
brandweer, ziekenhuis…) verwittigen. Hij/zij is in staat om kleine defecten aan 
gebouw en lokalen op te sporen, te herstellen en/of de nodige 
veiligheidsmaatregelen te treffen. Bij grotere defecten zal hij/zij de bevoegde 
gemeentediensten op de hoogte brengen en de werken opvolgen. Hij/zij is een 
aanspreekpunt voor de directie.’ 
Art.11: 

Voor de globale administratiekost betaalt het gemeentebestuur van Zandhoven 
jaarlijks, en verdeeld per trimesters een vergoeding van 42,66 euro per lesuur 
(spilindex 101,2 – 1/04/2016). Jaarlijks worden deze bedragen op 1 januari 
aangepast aan de gezondheidsindex volgens de formule €42,66 x nieuwe 
index/aanvangsindex. De vergoeding wordt door het stadsbestuur van Lier 
gevorderd van het gemeentebestuur van Zandhoven. 
Art.12: 

Het gemeentebestuur van Zandhoven draagt jaarlijks, en verdeeld per trimester, bij 
in een extra wedde voor bijkomend werk van de directie op basis van 1/20 van de 
geïndexeerde weddeschaal 511 met anciënniteit 0 jaar van een directeur academie 
muziek, woord, dans en beeldende kunst (MWD/BK), zoals vastgelegd in het B.V.R. 
van 30 juli 1990, en de regelmatige wijzigingen hierop, inzake de 
bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de 
bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en 
het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds 
Kunstonderwijs (DKO), studierichtingen MWD en BK. 
De bijdrage wordt vastgelegd volgens onderstaande tabel en wordt door het 
stadsbestuur van Lier gevorderd van het gemeentebestuur Zandhoven. Bij overgang 
naar een volgende of vorige trap wordt het gemeentebestuur van Zandhoven 
hiervan op de hoogte gebracht. 

Aantal lesuren 1/20 directie-uur 

1 tot 50 1 
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51 tot 100 1,5 

101 tot 150 2 

151 tot 200 2,5 

201 tot 250 3 

  

Weddeschaal 511 (directeur DKO) 01/04/2016       directie-uur 

anciënniteit bruto 
jaarwedde 
100% 

spilindex 101,2 = 
x 1,6084 
(aanvangsindex) 

1/20 

0 €28.556,22 €45.929,82 €2.296,49 

Meer informatie : www.wedden.fgov.be 

Titel IV: Inschrijvingen, getuigschriften, werking en verzekeringen 
Art.13: 

Het inschrijven van leerlingen voor het filiaal wordt door de hoofdinstelling 
gecoördineerd en gebeurt via de online inschrijvings- en betalingsmogelijkheid. Per 
uitzondering kunnen de inschrijvingsformulieren die ter beschikking worden gesteld 
gebruikt worden. Deze formulieren worden ten laatste vijf werkdagen na de 
reglementaire inschrijvingsdatum overgemaakt aan de hoofdinstelling. 
Art.14: 

Inschrijvingsgeld van de leerlingen van het filiaal kunnen enkel geïnd worden via de 
online betalingsmogelijkheid of door middel van een overschrijving op de rekening 
van het stadsbestuur van Lier. Die gelden worden door het stadsbestuur van Lier 
voor de reglementaire stortingsdatum naar de Vlaamse Gemeenschap overgemaakt. 
Art.15: 

§1 De getuigschriften en attesten van de leerlingen van het filiaal worden afgeleverd 
door de hoofdinstelling. 
§2 De hoofdinstelling zal een leerkracht, werkzaam in het filiaal, aanduiden als 
coördinator met de niet-beperkende functiebeschrijving van ‘filiaalcoördinator’: ‘De 
filiaalcoördinator coördineert het pedagogisch aspect en de pedagogische projecten 
in het filiaal (lessen, voordrachten, concerten, opendeurdagen enz.).’ 
§3 De hoofdinstelling zal in samenwerking met het gemeentebestuur van Zandhoven 
minstens één manifestatie per jaar en per studierichting (ingericht in het filiaal) in 
Zandhoven organiseren. 
§4 Bij manifestaties georganiseerd in het filiaal, zal op alle drukwerk hiervoor de 
gegevens en (indien toepasselijk) het logo van het filiaal worden geplaatst. 
Art.16: 

Het gemeentebestuur van Zandhoven zal voor de leerlingen van het filiaal een 
verzekeringspolis afsluiten met minstens burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen als waarborgen. 

Titel V: Intergemeentelijk Overleg, goedkeuringen 
Art.17: 

Door de gemeente Zandhoven wordt minstens één effectief (bij voorkeur de Schepen 
van Onderwijs) en één plaatsvervangend lid (bij voorkeur iemand die vertrouwd is 
met de werking van het filiaal) aangesteld die zal zetelen in het intergemeentelijk 
overleg (IGO) waar alle betrokken besturen verzameld zijn met betrekking tot de 
filiaalwerking van de hoofdinstelling. 
Art.18: 

De bepalingen van onderhavige overeenkomst kunnen te allen tijde bij onderling 
akkoord en gemeenteraadsbeslissing gewijzigd of aangepast worden. 
Art. 19: 

De bepalingen van deze overeenkomst zullen, voor zover ze de begroting van de 
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gemeentebesturen bezwaren, slechts uitvoerbaar zijn indien de gestemde kredieten 
door de toezichthoudende overheid worden aanvaard. 

Aldus in dubbel opgesteld en goedgekeurd door beide partijen, en ondertekend door 
bovenvermelde vertegenwoordigers, die elk een afschrift van deze overeenkomst 
hebben ontvangen, waarbij dit contract alle eventuele voorgaande overeenkomsten 
vervangt. 

Artikel 2. 

De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze filiaalovereenkomst te 
ondertekenen namens de gemeente Zandhoven. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 
dit besluit. 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan het stadsbestuur van Lier bezorgd worden. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Helsen P.. 
Nadat schepen Willems R. geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de 
gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Aansluiten bij een openbaar ondersteuningsnetwerk in het basis- 
en secundair onderwijs m.i.v. 1 januari 2018 en bekrachtigen van 
een beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 15, 16 en 172 
quinquies. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de 
codificatie betreffende het secundair onderwijs, artikel 314/8, §3, vijfde lid. 

Gelet op het advies van de schoolraad van Massenhoven van 28 februari 2018 en van 
Zandhoven van 16 maart 2018. 

Gelet op de onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van (datum). 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2017 
m.b.t. de aansluiting tot het ondersteuningsnetwerk Voorkempen/Noord-Antwerpen 
(VOKAN), en bekrachtigd in de gemeenteraadszitting van 14 september 2017. 

Overwegende dat voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap de schoolbesturen tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken 
moeten maken over de vorming van openbare ondersteuningsnetwerken die voor de 
officiële scholen instaan voor de ondersteuning en begeleiding van kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften; -dat VOKAN een ondersteuningsnetwerk van het 
gesubsidieerd vrij onderwijs is. 

Overwegende dat deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en verplicht moet 
worden genomen. 

Gelet op de omzendbrief met referentie NO/2017/02 van 16 juni 2017 waarin 
opgenomen is dat alle officiële scholen moeten aansluiten bij een ondersteuningsnetwerk 
van het officiële net; -dat samenwerkingen met een ander net nadien nog afgesproken 
moeten worden. 
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Overwegende dat de schoolbesturen van de scholen buitengewoon basis en 
buitengewoon secundair onderwijs in eerste instantie de openbare 
ondersteuningsnetwerken hebben gevormd. 

Overwegende dat het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair onderwijs 
moet aansluiten bij een aldus gevormd openbaar ondersteuningsnetwerk binnen een 
logisch regionaal gebied. 
Gelet op de besprekingen tussen OVSG en de schoolbesturen van het gesubsidieerd 
officieel onderwijs die aangesloten zijn bij VOKAN; dat de scholen van schoolbestuur 
Zandhoven al verschillende jaren samenwerken met scholen die deel uitmaken van 
VOKAN; dat schoolbestuur tevreden is van deze samenwerking en deze in de toekomst 
wenst verder te zetten. 
Overwegende dat er in de provincie Antwerpen 1 ondersteuningsnetwerk in van het 
gesubsidieerd officieel onderwijs; dat OVSG de gesprekken zal opstarten met 
ondersteuningsnetwerk Antwerpen en ondersteuningsnetwerk VOKAN om te kijken hoe 
middelen van een ondersteuningsnetwerk naar een ander ondersteuningsnetwerk 
overgeheveld kunnen worden. 
Overwegende dat deze beslissing verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de 
decreetgever moest worden genomen voor de leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften en hun leraars;- dat het schoolbestuur dat niet tijdig aansloot bij een 
ondersteuningsnetwerk, geen middelen ontvangt voor het volgend schooljaar. 
Overwegende dat het al of niet aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort;- dat gelet op de uiterlijke 
inschrijvingsdatum van 1 maart 2018 niet kon gewacht worden op de eerstvolgende 
gemeenteraad van 22 maart 2018. 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen om die redenen op 26 
februari 2017 bij hoogdringendheid beslist heeft om aan te sluiten bij het openbaar 
ondersteuningsnetwerk Antwerpen. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen om aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk. 

Artikel 2. 
Het schoolbestuur wordt gemachtigd om met OVSG, ondersteuningsnetwerk VOKAN 
en ondersteuningsnetwerk Antwerpen de onderhandelingen aan te knopen om 
een mogelijke samenwerking te realiseren. 

Artikel 3. 
Het schoolbestuur sluit voor de Gemeentelijke Basisschool van Zandhoven en de 
Gemeentelijke Basisschool van Massenhoven aan bij het ondersteuningsnetwerk 
Antwerpen. 

Artikel 4. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de Gemeentelijke Basisschool van Zandhoven, 
de Gemeentelijke Basisschool Van Massenhoven en het ondersteuningsnetwerk bezorgd 
worden. 

Vaststelling van het functieprofiel, de functie-inhoud, aanwervings- 
en bevorderingsvoorwaarden voor diensthoofd Mens en Welzijn 

De gemeenteraad, 
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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. 

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 het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017, en verschenen in het 
Belgisch Staatsblad van 15 januari 2018. 

Gelet op de overgangsmaatregelen (art. 581-589) die voorzien worden in het Decreet 
Lokaal Bestuur en in het bijzonder artikel 589 dat stelt dat de secretaris die geen 
algemeen directeur wordt hetzij aangesteld als adjunct-algemeen directeur bij de 
gemeente, hetzij aangesteld in een passende functie van niveau A bij de gemeente, het 
OCMW of een verzelfstandigde entiteit van gemeente of OCMW. 

Overwegende dat een passende functie op niveau A meer aangewezen lijkt; dat voor 
onze organisatie de functie van diensthoofd Mens en Welzijn een meerwaarde zou 
betekenen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om voor de functie van diensthoofd Mens en 
Welzijn, het functieprofiel, de functiebeschrijving en de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden vast te stellen. 

Gelet op de functiebeschrijving ‘diensthoofd Mens en Welzijn’, die wordt voorgelegd. 

Gelet op het protocol van het onderhandelings- en overlegcomité van 12 maart 2018. 

Gelet op artikels 42 en 43§2 4° van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
In boekdeel 2 “Functiebeschrijvingen, bijzondere aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden wordt de functiebeschrijving van “diensthoofd Mens en 
Welzijn” vastgesteld als volgt: 

GEMEENTE ZANDHOVEN 

BELEIDSDOMEIN MENS EN WELZIJN 

DIENSTHOOFD MENS EN WELZIJN 

CONTRACTUEEL 

1. FUNCTIENAAM: DIENSTHOOFD MENS EN WELZIJN 

2. FUNCTIE CHEF: ALGEMEEN DIRECTEUR 

3. WEDDESCHAAL: A1-A3 
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4. PLAATS IN DE ORGANISATIE: 
Diensthoofd mens en Welzijn rapporteert aan de algemeen directeur. 

5. DOEL VAN DE FUNCTIE : 
Actief deelnemen aan de voorbereiding, uitwerking en de evaluatie van de visie, 
missie, strategische en operationele doelstelling van de organisatie en de afdeling 
Mens en Welzijn. De implementatie van de visie in de organisatie en de afdeling en 
de rapportering daarover. 

6. FUNCTIE-INHOUD: 
• Is verantwoordelijk voor de dienst Burgerzaken en de Sociale dienst. 
• Leidt en coördineert tevens de algemene werking rond zorg en gezondheid, 
individuele hulpverlening, sociaal beleid. 
• Ondersteunt de algemeen directeur bij het onderzoek, de voorbereiding, 
uitvoering, opvolging en evaluatie van beslissingen voor de verschillende raden en 
colleges betreffende zijn/haar afdeling. 
• Stelt zaken voor en formuleert adviezen om het beleid te professionaliseren en te 
verbeteren. 
• Is bevoegd voor de taken, gedelegeerd door de algemeen directeur. 
• Verzekert een efficiënte organisatie en (samen)werking van de eigen afdeling. 
• Motiveert en evalueert de medewerkers zodat ze de doelstellingen van de 
organisatie en de dienst op een correcte manier kunnen realiseren. 
• Begeleidt de medewerk(st)ers bij de uitvoering van de opdrachten en is 
verantwoordelijk voor de taken die ze uitvoeren. 
• Verzekert de continuïteit van de diensten (verlofaanvragen, ziekte,…). 
• Maakt de budgetten van zijn/haar afdeling op en beheert deze. 
• Woont de raad voor maatschappelijk welzijn en bijzonder comité bij op vraag van 
algemeen directeur en vervangt deze op zijn/haar vraag. 
• Werkt actief mee als lid van het managementteam aan een goede 
organisatiecultuur en kwalitatieve dienstverlening. 
• Verzekert de uitvoering van interne controle en informatieveiligheid voor zijn/haar 
afdeling. 
• Bestudeert de wetgeving, allerhande documenten en volgt de ontwikkelingen op 
lokaal en bovenlokaal gebied die van belang zijn voor zijn/haar afdeling. 
• Bestudeert de sociale structuren van de samenleving. 
• Zorgt voor een optimale interne en externe communicatie en neemt deel aan 
intern en extern overleg. 

7. FUNCTIEPROFIEL 
• Bezit een algemene kennis van de wetgeving en regelgeving m.b.t. de werking en 
organisatie van een lokaal bestuur. 
• Heeft inzicht in de structuur van welzijnswerk en de economische en sociale 
structuren van de samenleving. 
• Heeft kennis van belangrijkste moderne administratieve kantoortechnieken. 
• Heeft goede leidinggevende vaardigheden. 
• Heeft een uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie. 
• Heeft een groot organisatorisch talent en neemt voldoende initiatieven. 
• Kan medewerkers motiveren en weet een goede teamgeest op te bouwen. 
• Heeft verantwoordelijkheidszin en is besluitvaardig. 
• Kan vlot omgaan met mensen en allerhande instanties. 
• Kan vertrouwelijke gegevens op een discrete manier behandelen. 
• Is bereid om buiten de normale diensturen te presteren. 
• Is klantvriendelijk, eerlijk, betrouwbaar en stressbestendig. 

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

8. BEOORDELINGSCRITERIA 
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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           
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      x Met tact en souplesse optreden           

        LEIDINGGEVEN (ook informeel)           

        x Voor anderen plannen en organiseren           

      x Delegeren           

      x Controleren           

      x Medewerkers begeleiden en stimuleren           

       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           

      x Beoordelen van eigen personeelsleden           

9. AANWERVINGSVOORWAARDEN 
• Geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
• Vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor 
er gesolliciteerd wordt. 
• Is medisch geschikt. 
• Verblijft wettig in België en heeft een wettelijke toegang tot de Belgische arbeidsmarkt. 
• Voldoet aan de vereiste taalkennis. 
• Is houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A. 
• Slaagt voor de selectieproef. 

10. BEVORDERINGSVOORWAARDEN 
• Titularis zijn van een graad van niveau B, C, D of E. 
• In het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B. 
• Minimaal 4 jaar graadanciënniteit bezitten in niveau B, C, D of E of in 
verschillende niveaus samen. 
• In het bezit zijn van een gunstig evaluatieresultaat verkregen voor de laatste 
periodieke evaluatie. 
• Slagen voor de selectieproef. 

11. EXAMENPROGRAMMA 
Het examenprogramma omvat 2 delen: 
A. Schriftelijk gedeelte (50 punten) 
a) De kandidaat wordt geconfronteerd met (een) (probleem)situatie(s) die zich tijdens de 
uitoefening van de functie (kan) kunnen voordoen. De context van de problematiek 
wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat een oplossing uitwerkt en dit aan de 
hand van een verslag weergeeft. ( 30 punten) 
b) toetsen van de kennisvereisten verbonden aan de functie zoals bepaald in het 
functieprofiel. (20 punten) 
B. Mondeling gedeelte (50 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. 
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12. EXAMENCOMMISSIE 
Het examen wordt afgenomen door een jury, samengesteld uit drie ambtenaren van 
minimaal niveau A (1) , van wie ten minste een derde niet tot het eigen 
gemeentepersoneel behoort en die kennis hebben van de problematiek van een 
gemeente. 
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 m.b.t. de inhoud van de te begeven functie. 
De gemeentesecretaris of een gemeenteambtenaar is secretaris van de 
examencommissie. 

13. BEOORDELAARS 
Eerste beoordelaar: algemeen directeur 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid 
en de personeelsdienst. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst 
van mevr. Van Trier A.. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Wijziging van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel 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 inzonderheid artikel 164 betreffende de 
fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. 

Gelet op de “Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Zandhoven”, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11 december 2008. 

Gelet op hoofdstuk III - De selectieprocedure - , Afdeling III met betrekking tot de 
werfreserve en in het bijzonder op artikel 25. 

Overwegende dat voor de continuïteit van de gemeentelijke diensten het soms wenselijk 
is om een wervingsreserve voor toekomstige vacante betrekkingen aan te leggen zodat 
de plaats van zodra ze vacant is ingevuld kan worden. 

Gelet op het protocol van akkoord van het onderhandelingscomité van 13 maart 2018. 

Gelet op de artikel 43 §2 4° van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Artikel 25 van de “Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Zandhoven”, 
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 wordt - met ingang 
van heden - volledig opgeheven en vervangen door een nieuw artikel: 

Artikel 25. 
§1. Na elke selectie kan er een wervingsreserve voor de betreffende functie of graad 
worden aangelegd voor de duur van maximum twee jaar. De duur van de 
wervingsreserves is eventueel verlengbaar voor maximum de oorspronkelijke duur. 
De duur van de wervingsreserve vangt aan de eerste dag van de maand nadat de 
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eerste kandidaat is aangesteld. De aanstellende overheid beslist bij de 
vacantverklaring van een betrekking of een wervingsreserve wordt aangelegd en 
bepaalt de geldigheidsduur ervan. 
§2. Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden 
aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen. 
§3. In afwijking van §1 en §2 kan de aanstellende overheid beslissen tot het 
aanleggen van een wervingsreserve voor toekomstige vacante betrekkingen. De 
wervingsreserve wordt aangelegd voor de duur van maximum twee jaar. De duur 
van de wervingsreserves is eventueel verlengbaar voor maximum de oorspronkelijke 
duur. De duur van de wervingsreserve vangt aan vanaf de eerste dag van de maand 
volgend op het datum van het proces verbaal van de juryleden. Alle geslaagde of 
geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de 
wervingsreserve opgenomen. 

Artikel 2. 
Afschrift van huidige beslissing zal aan de toezichthoudende overheid en aan de 
financieel beheerder worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Beuckeleer R.. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Financieel directeur: aanstelling van rechtswege: kennisname 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 
december 2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, 
inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, 
HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589). 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW 
voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals 
in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige 
aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur 
die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris respectievelijk 
financieel beheerder van gemeente en OCMW. 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke 
gemeente één algemeen en één financieel directeur is die zowel de gemeente als het 
OCMW bedient, waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de 
gemeente. 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat 
om tijdig en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en 
financieel directeur te komen. 

Overwegende dat de heer Eric Dierckx reeds zowel het ambt van financieel beheerder 
van de gemeente als het OCMW uitoefent. 

Overwegende dat hierdoor artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing is, 
dat bepaalt: 
“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel 

beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente 

bedient door dezelfde persoon wordt uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van 

de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

hetzij met toepassing van artikel 76, wordt deze persoon met behoud van zijn 

dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.” 
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Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur bijgevolg voorziet dat de functiehouder die 
thans reeds zowel de gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling 
hetzij via een beheersovereenkomst, van rechtswege financieel directeur wordt en dit 
met ingang van 25 februari 2018. 

Overwegende dat verder wordt voorzien de nieuwe algemeen en financieel directeur de 
taken en bevoegdheden uitoefenen die overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-
decreet aan de secretarissen en financieel beheerders toekomen. 

Overwegende tot slot dat artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de financieel 
gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 
30%. 

Dat zodoende kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling van de als 
financieel directeur van gemeente en OCMW Zandhoven, waarbij de salarisschaal wordt 
vastgesteld. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de heer Eric 
Dierckx, geboren te Lier op 15 maart 1961 en wonende te 2240 Zandhoven, Schildebaan 
53, financieel beheerder van gemeente en OCMW Zandhoven, als financieel directeur bij 
de gemeente. 

Artikel 2. 
De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn 
geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit 
vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal 
van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%. 

De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de financieel 
directeur. De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht 
evenals de eed te hebben afgelegd. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder en aan de personeelsdienst 
worden overgemaakt. 

VRAGENUURTJE 

1. Helsen P. die meedeelt dat hij in de krant en op sociale media heeft gelezen dat de 
vergunning voor windmolens alsnog werd afgeleverd door een minister van een bepaalde 
kleur. We zouden ons kunnen afvragen hoe dit kan gebeuren maar we blijven hierboven 
staan; hij wenst te benadrukken dat zij het positief vinden dat het schepencollege beslist 
heeft om de procedure verder te zetten en hierover ook voldoende gecommuniceerd 
heeft; hij hoopt dat dit dossier over de partijgrenzen heen kan verdergezet worden. 

2. Stulens P. die hierbij aansluitend het volgende meedeelt:  

"In verband met het plan om windmolens te plaatsen bij de dorpskernen van 
Massenhoven en Viersel wil ik graag het volgende kwijt. Ik ga hier niet opnieuw het 
interview voorlezen dat onze burgemeester aan de krant toestond en waarbij hij eerst 
volledig achter dit plan stond, maar na de 888 bezwaarschriften dit standpunt 180 
graden, neen 360 plus 180 graden heeft teruggedraaid. Maar ik heb zeer veel moeite om 
te begrijpen dat onze burgemeester er niet in geslaagd is om de gedelegeerd bestuurder 
van de firma W-Kracht uit het verre Westvlaamse Loppem, de Heer Ivo Van 
Vaerenbergh, notabene gewezen voorzitter en thans erevoorzitter van CD&V Zoersel, te 
doen afzien om beroep aan te tekenen. Bovendien is het zeer merkwaardig dat in beroep 
de vergunning toch werd afgeleverd door minister Joke Schauvlieghe, notabene CD&V-
ster en zopas nog in Zoersel opgemerkt met CD&V-coryfee Katrien Schrijvers." 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 27 

3. Van den Bergh B. die vraagt wanneer de lijn voor de aansluiting van het fietspad 
komende van de ovonde, zal geschilderd worden en wanneer de voorrang komende 
vanuit de Hovenstraat zal opgeheven worden ahv. haaietanden zoals reeds enkele 
maanden geleden door hen was aangekaart. 

Als je van de Vierselbaan komt en je wil richting Oelegem E34 rijden, dan heb je 
voorrang. Het verkeer richting dorpscentrum wordt door de herinrichting ontraden, maar 
in de praktijk zijn 

1. Mensen verward en hebben velen niet door dat ze daar voorrang hebben. 
2. Degenen die toch het dorp inrijden moeten enorm vertragen, want bocht is heel smal, 
nogal gevaarlijke situatie. Dikwijls staan auto’s daar in de verschillende richtingen op 
elkaar te wachten. Dus degenen die voorrang hebben worden ook vertraagd. 

Momenteel staat er een B15 voorrangsbord net voor het kruispunt. Dat is heel laat, want 
als je op voorhand niet weet dat je voorrang hebt dan ben je verward of geef je die 
voorrang toch af. 

Waarom geen B0 ergens ter hoogte van Bruyneel? Dan ben je tenminste voorbereid op 
de voorrangssituatie, geeft vlottere doorstroming en zorgt voor meer veiligheid, omdat je 
alerter bent op het kruispunt zelf. 

Schepen Willems R. antwoordt dat genoemde zaken mee worden opgenomen in het 
programma van de mobiliteitsambtenaar, alsook het schilderen van de fietslogo's.  

4. Stulens P. die het volgende meedeelt: 

OCMW-voorzitster Mieke is al wel afwezig, maar iemand zal me wel kunnen antwoorden. 
Voorbije maandagavond had een infovergadering plaats voor de bewoners van de 
appartementen die werden gebouwd op de plaats van de oude pastorie. Dat de 
gemeenteraadsleden hierop niet werden uitgenodigd, dat zijn we gewoon. Maar ook de 
betrokken bewoners uit de Vogelzangstraat werden niet uitgenodigd. Dit had nochtans 
tot een betere verstandhouding tussen de bewoners hebben kunnen bijdragen. Graag 
vernam ik een relaas van deze vergadering. 
Burgemeester antwoordt dat zij op de hoogte waren van deze vergadering, net zoals de 
mensen van de sociale dienst maar dat niemand van het schepencollege aanwezig was, 
zoals geen enkele vergadering van Zonnige Kempen; dit betreft louter een vergadering 
die Zonnige Kempen organiseert voor haar bewoners. 
Ik kan niet aanvaarden dat u zich verschuilt achter het feit dat dit een interne 
vergadering van de Zonnige Kempen zou geweest zijn. Volgens de OCMW-voorzitster 
tijdens de vorige gemeenteraad zou dit wel degelijk een vergadering zijn met het 
gemeentebestuur. 

5. Helsen P. die meedeelt dat er blijkbaar een vereniging in Viersel een aanvraag heeft 
ingediend voor een fietsevenement maar nog geen reactie zou gekregen hebben. 

Burgemeester antwoordt dat dit bij de diensten zal nagevraagd worden. 

GOEDKEUREN VERSLAG 

Verslag vorige zitting 

Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden gemaakt 
over de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 22 februari 2018, 
overeenkomstig art. 36 §3 2° van het huishoudelijk reglement, zijn de notulen van 
bedoelde zitting, goedgekeurd. 


