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Verslag gemeenteraad Zandhoven 
22 november 2018 

 

Aanwezig: Richard Bastanie, voorzitter 

 Steven Van Staeyen, Rudy Willems, May Peeters, Hans Soetemans, 
Joris Geens, schepenen 

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

 Mieke Maes, OCMW-voorzitter met raadgevende stem 

 Annick Smeets, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Luc Van Hove, burgemeester, Conny Van den Heuvel, 
gemeenteraadslid 

De voorzitter opent de vergadering om 20 uur; er zijn 2 verontschuldigingen nl. de 
burgemeester en mevr. Van den Heuvel C. 

De voorzitter vraagt aan de gemeenteraad om 1 agendapunt nl. goedkeuring wegtracé 
en kosteloze grondafstand toe te voegen. 

De gemeenteraad gaat eenparig akkoord om voormeld agendapunt toe te voegen aan de 
agenda. 

OPENBAAR 

Toekenning van een passende benaming aan de verkaveling 
Kleinheide/Groenstraat in deelgemeente Pulderbos 

De gemeenteraad, 

Gelet zijn beslissing van 23 maart 2017 waarbij het tracé van de aan te leggen weg, in 
hoger vermelde verkaveling Molenheide-Rozenlaan, werd goedgekeurd. 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2017, 
waarbij de verkavelingsvergunning met ref. 871.2-2017.02 werd goedgekeurd voor de 
gronden gelegen langs een nieuwe weg die ontsluit op de Kleinheide in deelgemeente 
Zandhoven, met als kadastrale omschrijving: Zandhoven, afdeling 2 sectie B, nummers 
413/G, 413/M, 413/N, 410/R, 410/Y. 

Overwegende dat in de bedoelde verkaveling een nieuwe straat dient getrokken en dat 
het wenselijk is aan deze straat een passende benaming te geven. 

Overwegende dat deze nieuwe weg gelegen is in het gebied dat op de Popp kaarten de 
benaming ‘de Drei Zwaentjens’ draagt. 

Gelet op het gunstig advies van de cultuurraad van 9 oktober 2018. 

Gelet op artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 
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Enig artikel. 
Aan de straat, ontworpen en aan te leggen in bovenvermelde verkaveling, waarvoor door 
het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 juni 2017, de 
verkavelingsvergunning werd verleend, wordt de naam ‘Zwaentjesweg’ gegeven. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Van Nuffelen W. 

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

Kosteloze grondafstand: Molenbaan 37: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan de heer Koen Wouters, landmeter - expert met maatschappelijke 
zetel te 2275 Lille, Poederleeseweg 80, als gevolmachtigde van mevrouw Marie Lucia 
Rymenans, wonende te 2240 Zandhoven, Molenbaan 37 een wijziging van de 
verkavelingsvergunning werd verleend in zitting van het college van burgemeester en 
schepenen van 15 mei 2017, voor gronden gelegen langsheen Molenbaan nrs. 39A, 39B 
en 39C te 2240 Zandhoven, ten kadaster gekend afdeling 1, sectie C nr. 575a2 en 575z: 
-dat grond kosteloos aan de gemeente zal worden afgestaan, grond noodzakelijk om de 
genoemde weg - overeenkomstig de bestaande rooilijn - te kunnen bouwen. 

Gelet op het opmetingsplan, gedagtekend op 7 juni 2017, opgemaakt door de heer Koen 
Wouters, voormeld, waarop voornoemde inneming in het paars staat ingekleurd en 
benoemd staat als lot A. 

Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd opmetingsplan:- dat alle gegevens van dit plan in overeenstemming zijn 
met de werkelijkheid en met de toestand volgens het kadaster waar deze gronden reeds 
zijn ingelijfd in het openbaar domein. 

Overwegende dat deze kosteloze grondafstand administratief moet geregeld worden en 
dat daarvan ook een behoorlijke akte moet worden opgesteld, waarbij de overdracht van 
het eigendomsrecht van deze grond wettelijk wordt vastgesteld. 

Overwegende dat deze kosteloze grondafstand zal gedaan worden zonder kosten voor de 
gemeente. 

Gelet op het ontwerp van notariële akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door 
meester Wouter Nouwkens, notaris met standplaats te Malle. 

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

Gelet op artikel 43 §2 12° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het opmetingsplan, gedagtekend op 7 juni 2017, opgemaakt door de heer Koen Wouters, 
landmeter - expert met maatschappelijke zetel te 2275 Lille, Poederleeseweg 80, waaruit 
blijkt dat grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan en waarop 
voornoemde inneming in het paars staat ingekleurd en benoemd staat als lot A, wordt 
goedgekeurd. 
Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door meester Wouter 
Nouwkens, notaris met standplaats te Malle, wordt eveneens goedgekeurd. 
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Artikel 2. 
Deze grondafstand zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor meester 
Wouter Nouwkens, notaris met standplaats te Malle. 

Artikel 3. 
De onkosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte, zullen worden gedragen 
door de afstanddoener. 

Artikel 4. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur worden afgevaardigd om bij het verlijden van de 
akte, namens de gemeente Zandhoven, op te treden en rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 5. 
Afschrift van deze beslissing zal aan meester Wouter Nouwkens, notaris met standplaats 
te Malle, worden overgemaakt. 

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

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

Kosteloze grondafstand: Amelbergastraat 50: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan de heer Bert Snauwaert, wonende te 2240 Zandhoven, 
Driehoekstraat 69 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend in zitting van het 
college van burgemeester en schepenen van 9 april 2018, voor grond gelegen aan 
Amelbergastraat nr. 50 te 2240 Zandhoven, ten kadaster gekend afdeling 1, sectie B nr. 
242E4; - dat 71m² grond kosteloos aan de gemeente zal worden afgestaan, grond 
noodzakelijk om de openbare voet- en fietsweg - overeenkomstig het RUP De Hoven - te 
kunnen bouwen. 

Gelet op het opmetingsplan, gedagtekend op 11 juni 2018 en opgenomen in de databank 
van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11054-10200, opgemaakt door de heer 
Marijn Palmans, landmeter-expert en zaakvoerder van landmetersbureau Bernaerts & 
Palmans met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Schoolstraat 6/1, waarop 
voornoemde inneming in het geel staat ingekleurd en benoemd staat als Deel A. 

Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd opmetingsplan;- dat alle gegevens van dit plan in overeenstemming zijn 
met de werkelijkheid. 

Overwegende dat deze kosteloze grondafstand administratief moet geregeld worden en 
dat daarvan ook een behoorlijke akte moet worden opgesteld, waarbij de overdracht van 
het eigendomsrecht van deze grond wettelijk wordt vastgesteld. 

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 9 april 2018 door het college 
van burgemeester en schepenen, waarin ondermeer werd gesteld dat de gronden 
bestemd als openbare voet- en fietsweg door het RUP De Hoven, gratis aan de gemeente 
worden afgestaan en dit zonder enige kosten voor de gemeente. 

Gelet op het ontwerp van notariële akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door 
meester Jan Rochtus, notaris te Zandhoven, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap 
‘Rochtus & Meesters geassocieerde notarissen’, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15. 

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

Gelet op artikel 43 §2 12° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het opmetingsplan, gedagtekend op 11 juni 2018 en opgenomen in de databank van de 
plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11054-10200, opgemaakt door de heer 
Marijn Palmans, landmeter-expert en zaakvoerder van landmetersbureau Bernaerts & 
Palmans met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Schoolstraat 6/1,waaruit blijkt dat in 
totaal 71m² grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt 
goedgekeurd. 
Het ontwerp van notariële akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door meester Jan 
Rochtus, notaris te Zandhoven, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap ‘Rochtus & 
Meesters geassocieerde notarissen’, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15, wordt 
eveneens goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De gedane grondafstand wordt aanvaard. 

Artikel 3. 
Deze grondafstand zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor meester Jan 
Rochtus, notaris te Zandhoven, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap ‘Rochtus & 
Meesters geassocieerde notarissen’, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15. 

Artikel 4. 
De onkosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte, zullen worden gedragen 
door de gemeente Zandhoven. 

Artikel 5. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur worden afgevaardigd om bij het verlijden van de 
akte, namens de gemeente Zandhoven, op te treden en rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 6. 
Afschrift van deze beslissing zal aan meester Jan Rochtus, notaris te Zandhoven, die zijn 
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Rochtus & Meesters geassocieerde notarissen’, met 
zetel te Zandhoven, Langestraat 15, worden overgemaakt. 

Opmaak van een bouwcode voor de gemeente Zandhoven: 
princiepsbeslissing 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009, houdende coördinatie 
van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

Gelet op artikel 2.3.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) die de 
procedure voor de opmaak van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
vastlegt. 

Overwegende dat een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (of een bouwcode) 
voorschriften vastlegt die gelden voor het hele grondgebied van de gemeente 
Zandhoven. 

Overwegende dat Zandhoven heden niet beschikt over een dergelijke 
stedenbouwkundige verordening waardoor het gewestplan, verkavelingen, Bijzonder 
Plannen van Aanleg (BPA’s) en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) de voorschriften 
bepalen die van toepassing zijn voor percelen gelegen in de gemeente Zandhoven; - dat 
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deze voorschriften dateren uit verschillende periodes en daarom sterk uiteenlopend zijn, 
in sommige gevallen ook verouderd zijn en/of voor interpretatie vatbaar zijn. 

Overwegende dat het gemeentebestuur steeds meer te maken krijgt met aanvragen voor 
een omgevingsvergunning die weinig kwaliteitsvol zijn door onder andere 
maximalistische aanvragen met onvoldoende parkeergelegenheid, kleine 
woonoppervlakten, weinig groenvoorziening, … 

Overwegende om, betwistingen hierover te vermijden er geopteerd wordt om een aantal 
essentiële en kwalitatieve principes, die gehanteerd worden bij het beoordelen van een 
omgevingsvergunning, vast te leggen in een verordening om zo het bouwen in de 
gemeente Zandhoven te reglementeren om een zekere kwaliteit van de leefomgeving te 
garanderen. 

Overwegende dat een stedenbouwkundige verordening een juridisch instrument is om 
het gemeentelijk vergunningenbeleid inzake ruimtelijke ordening te ondersteunen; - dat 
het bijgevolg wenselijk is om een dergelijk document op te maken. 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen belast is met het opmaken 
van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. 

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om een deskundige aan te stellen die belast zal 
worden om, in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen, de 
verordening op te maken. 

Overwegende dat de uitgaven voorzien zijn in budget 2018, op budgetcode 0600-00/214 
000. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Principieel akkoord te gaan met de opmaak van een stedenbouwkundige verordening. 

Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit. Het zal de nodige maatregelen treffen om tot de verwezenlijking van deze 
beslissing te komen, ondermeer door het aanstellen van een deskundige die belast wordt 
met het opstellen van een volledig dossier om tot de opmaak van de stedenbouwkundige 
verordening te komen. 

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

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Helsen P. die vraagt om een amendement toe te voegen nl. dat bij opmaak van 
voormelde bouwcode voor iedere officiële beslissing en/of volgende stap er 
voorafgaandelijk met een afvaardiging van de gemeenteraad dit samen kan bekeken 
worden. 

Schepen Van Staeyen S. antwoordt dat dit geen probleem is en dat hiervoor geen 
amendement moet gestemd worden. 

Dhr. Helsen vraagt wel aan de algemeen directeur om dit uitdrukkelijk te notuleren. 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad nog tussenkomsten van dhrn. Van Laer 
G., 

van Stulens P. die het volgende verklaart: 

“Ik sluit mij aan bij hetgeen Pieter Helsen komt te zeggen. Zelf heb ik dit punt ook nog 
op de agenda van de gemeenteraad van september laatstleden geplaatst. En was het de 
voltallige CD&V die als enige tegen heeft gestemd. Nu het schepencollege eindelijk zelf 
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heeft ingezien dat er dringend een bouwcode nodig is en de willekeur moet gaan stoppen 
brengt u dit punt zelf, maar dan wel anders geformuleerd. Uiteraard zal ik dit mee 
goedkeuren, maar ik verwacht met aandrang dat deze code niet enkel wordt opgesteld 
door het schepencollege met een deskundige, maar dat ook iemand van elke politieke 
fractie aan de besluitvorming zou kunnen deelnemen. Men mag immers niet vergeten dat 
de raadsleden van de oppositie nog steeds meer dan de helft van de kiezers 
vertegenwoordigen.” 

en van De Vlam J. die het volgende verklaart:  

"Ook in het bestek voldoende aandacht geven aan participatie, zowel van inwoners als de 
gecoro. Twee redenen: dat mensen beter kunnen plaatsen wat er gebeurt, 
appartementen zijn niet altijd slecht, nu worden vaak alle appartementen afgekraakt 
(draagvlak creëren) maar anderzijds zorgt dit er ook voor dat het extern bureau 
voldoende lokale kennis kan opbouwen. 
Twee vragen: 
o hoe gaan jullie om met lopende processen of aanvragen die in de tussentijd zullen 
binnenkomen? Bijvoorbeeld appartementen in Pulle of ciné rex? Kunnen jullie in 
afwachting van die bouwcode de gunningsprocedure schorsen? Of gaan jullie ze gewoon 
snel doorvoeren? 
o Hoeveel is het budget voor de studie en hoe verloopt de gunningsprocedure ervan?" 

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

Overeenkomst met betrekking tot het bouwen van een 
fietsenstalling en berging op de nieuw aan te leggen parking 
achter het gemeentehuis: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 21 april 2017 betreffende de principiële goedkeuring voor de 
uitbreiding en heraanleg van de parking aan het gemeentehuis van Zandhoven. 

Overwegende dat op de nieuw aan te leggen parking een overdekte fietsenstalling en 
berging worden voorzien. 

Overwegende dat voor het bouwen van een fietsenstalling en berging een architect dient 
aangesteld te worden die de gemeente bijstaat met: 

1) het opmaken van een bouwaanvraagdossier voor een omgevingsvergunning 

2) de controle van de uitvoering der werken (algemeen nazicht, geen permanent 
toezicht) door middel van wekelijkse werfvergaderingen en werfverslagen; 

3) de bijstand bij de verrichtingen die nodig zijn voor de oplevering der werken 

Gelet op het ereloonvoorstel van Architectenkantoor Wouters-Doms bvba, Fruithoflaan 7 
te 2520 Emblem - Ranst;- dat voormeld architectenkantoor in het recente verleden reeds 
meerdere projecten voor de gemeente heeft uitgevoerd zoals dakwerken Huize Bruyneel, 
Bibliotheek van Pulderbos, de Gemeentelijke Basisschool, renovatie – en 
aanpassingswerken voormalig OCMW gebouw en de uitbreidingswerken van het 
gemeentehuis van Zandhoven en dat deze gebeurd zijn tot ieders tevredenheid;- dat, om 
voormelde reden, ons niets weerhoudt om de opdracht met betrekking tot de bouw van 
een fietsenstalling met berging op de nieuw aan te leggen parking achter het 
gemeentehuis te gunnen aan voormeld architectenkantoor. 

Overwegende dat voor het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de 
bijhorende aansprakelijkheidsverzekering de architect een contract met de opdrachtgever 
moet afsluiten. 

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, het noodzakelijk is om een ‘overeenkomst 
architect – opdrachtgevers’ af te sluiten voor de aanstelling van de architect. 
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Gelet op het ontwerp van ‘overeenkomst architect - opdrachtgevers’ dat wordt 
voorgelegd. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven bij het afsluiten van de ‘overeenkomst 
architect - opdrachtgever’ 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. 

Gelet op de artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

Overwegende dat de uitgaven voorzien zijn in het budget 2018 op budgetcode 0200 –
00/220 100. 

Publieke stemming: 

Met 15 stemmen voor (Richard Bastanie, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, May 
Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, 
Jeanne-Marie Van Hecke, Geert Van Laer, Luc Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, 
Jordi De Vlam), 6 stemmen tegen (Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter 
Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier) 
BESLUIT: 

Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende overeenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en Architectenkantoor Wouters-Doms bvba, gevestigd te Fruithoflaan 7, 2520 
Emblem – Ranst inzake de architectuuropdracht voor het bouwen van een fietsenstalling 
met berging op de nieuw aan te leggen parking aan het gemeentehuis. 

OVEREENKOMST ARCHITECT - OPDRACHTGEVERS 

Tussen de ondergetekenden: 

Gemeentebestuur Zandhoven, vertegenwoordigd door dhr. Richard Bastanie, 
voorzitter gemeenteraad gemeente Zandhoven en mevr. Annick Smeets, alg. dir. 
Gemeente Zandhoven, hierna genoemd <>, met adres Liersebaan 12 te 2240 
Zandhoven, 

aan de ene zijde, 

en Architectenkantoor Wouters-Doms bvba, hierna genoemd <>, vertegenwoordigd 
door Marijke Doms, zaakvoerder, gevestigd te Fruithoflaan 7 te Emblem-Ranst,  
ingeschreven op de tabel van de Orde der Architecten van de provincie Antwerpen 
(Rucaplein 104, 2610 Wilrijk), 

aan de andere zijde, 

is overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1 Doel van de overeenkomst 

Het doel van deze overeenkomst is aan de architect, met betrekking tot bouwen van 
een fietsenstalling met berging, de opdracht te geven zoals nader bepaald in artikel 
3. 

De architect is niet de gemandateerde van de opdrachtgever. 

Deze overeenkomst is een middelenverbintenis waarbij de architect zijn opdracht 
vervult door tijdig de nodige prestaties te leveren welke noodzakelijk zijn in functie 
van de aard en de belangrijkheid van de verschillende administratieve en 
constructieve uitvoeringen. 

Artikel 2 Bepaling van de bouwwerken 
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De uit te voeren werken omvatten het volgende: het bouwen van een fietsenstalling 
en berging op de nieuw aan te leggen parking achter het gemeentehuis van 
Zandhoven. 

Artikel 3 Opdracht en verplichtingen van de architect 

De architect is de ontwerper van het project en de raadgever bij de uitvoering 
ervan.  Hij dient de belangen van de opdrachtgever in vertrouwen en met ijver, in 
overeenstemming met de wet, het algemeen belang en zijn deontologie (reglement 
beroepsplichten Orde van Architecten : 
https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-
december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-
architecten-vastgesteld/). 

3.1     De aan de architect gegeven opdracht omvat: 

1) het opmaken van een bouwaanvraagdossier voor een omgevingsvergunning 

2) de controle van de uitvoering der werken (algemeen nazicht, geen permanent 
toezicht) d.m.v. wekelijkse werfvergaderingen en werfverslagen; 

3) de bijstand bij de verrichtingen die nodig zijn voor de oplevering der werken 

3.2     Maken geen deel uit van de overeenkomst: plaatsbeschrijvingen, 
aanbestedingsdossiers, topografische opmetingen, bodemstudies, deskundige 
onderzoeken, muurovernames en kortom de niet in 3.1 vermelde opdrachten. 

3.3     Bouwaanvraagdossier (digitaal, in het omgevingsloket): 

- inplantingsplan en terreinprofiel bestaande en nieuwe toestand; 

- foto’s bestaande toestand; 

- beschrijvende nota; 

- ingevulde verordening hemelwater; 

- plannen, gevels en snede fietsenstalling en berging. 

3.4     Controle op de uitvoering: 

- de controle op de uitvoering van de werken bestaat in een algemene leiding met 
uitsluiting van bestendig toezicht op de aanwending van de materialen, waarvoor de 
aannemer volledig verantwoordelijk blijft. De architect zal de nodige werfbezoeken 
afleggen. 

- de controle op de werken omvat de algemene controle op de uitvoering, conform 
aan de goedgekeurde plannen en de regels van de kunst. 

- de architect kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat ten gevolge 
van zijn controle reeds uitgevoerde werken moeten afgebroken of gewijzigd worden. 
De architect is evenmin verantwoordelijk voor de gebeurlijke vertraging ten wijten 
aan of gevolgen van de weigering van de aannemer om zijn fouten te herstellen. 

- in principe per week en telkens als de opdrachtgever of de architect het nodig 
achten of vereist wordt door de vordering der werken, zal een werfvergadering 
plaatsvinden waarvan een genummerd verslag wordt gemaakt; 

Alle bevindingen, opmerkingen en voorstellen in verband met de uitvoering der 
werken worden door de architect of zijn afgevaardigde geacteerd in het werfverslag 
dat verspreid wordt onder alle betrokkenen, per e-post, uiterlijk 5 werkdagen na de 
vergadering; 

- elke wijziging in de uitvoering evenals alle noodzakelijk  geachte bijkomende 
werken zullen, vooraleer aan de aannemers te worden besteld, voorgelegd worden 
aan de opdrachtgever met een omstandig verslag van de architect. Zij zullen enkel 
worden uitgevoerd na schriftelijke bestelling door de opdrachtgever. 
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- ten einde de architect toe te laten zijn controleopdracht uit te voeren, zal de 
opdrachtgever de architect tijdig op de hoogte brengen van de bouwpartner in 
kwestie en diens geplande tussenkomst. 

3.5     In geval van de toekenning van een gedeeltelijke opdracht of verbreking van 
de overeenkomst door de opdrachtgever, erkent de opdrachtgever dat de architect 
hem heeft geïnformeerd dat de werken niet kunnen uitgevoerd worden zonder 
werfcontrole van een andere architect.  De opdrachtgever verplicht zich ertoe in 
voorgaand geval de coördinaten van deze laatste door te geven aan de architect. 

3.6     Elke wijziging van de bouwaanvraagplannen en/of lastenboek zal 
voorafgaandelijk tussen de partijen besproken worden.  Deze zullen opgenomen 
worden in een verslag dat aan de opdrachtgever zal toegestuurd worden per e-mail.  
De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging akkoord te gaan indien hij na 
ontvangst van het verslag hierop niet binnen 5 werkdagen op dezelfde wijze 
reageert. 

Artikel 4 Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 

De opdrachtgever tekent alle aanvragen nodig voor het bekomen van de vergunning 
en die betrekking hebben op de in artikelen 1 en 2 vermelde werken, en wendt in 
voorkomend geval persoonlijk alle rechtsmiddelen aan tegen de betrokken overheid 
of tegen derden. 

De opdrachtgever bezorgt onverwijld aan de architect alle administratieve of 
burgerrechterlijke stukken bestemd voor de conceptie of de uitvoering van de 
werken (o.a. eigendomstitels, juiste terreingegevens met afpalingen en 
terreinhoogten, erfdienstbaarheden, stedenbouwkundige voorschriften, melding 
indien perceel gelegen in vastgestelde archeologische zone, …).  

De opdrachtgever verklaart eigenaar te zijn van de grond/het te renoveren gebouw. 
Hij zal de juiste terreinbegrenzing aanduiden, indien nodig met een landmeter. 

De opdrachtgever gaat voorafgaandelijk na of er fiscale en/of sociale schulden in 
hoofde van de aannemer(s) bestaan. Bij elke betaling van een factuur zal de 
opdrachtgever het bestaan van fiscale en/of sociale schulden nagaan en in 
voorkomend geval de inhoudingen en doorstortingen betreffende deze factuur ten 
voordele van de RSZ en/of fiscus verrichten. 

De opdrachtgever meldt tijdig aan de architect het uitzetten van de werf en de start 
der werken zodat de nodige verplichtingen kunnen uitgevoerd worden en de controle 
op de werf mogelijk is. 

Artikel 5 Oplevering der werken 

Wanneer de architect de opdrachtgever bijstaat bij de oplevering van de werken, 
oordeelt hij of eventuele tekortkomingen dienen aanleiding te geven tot herstelling, 
prijsverlaging of weigering van aanvaarding.  De opdrachtgever kan de aldus 
verstrekte voorlichting slechts op eigen risico voorbijzien. 

Wanneer de sloopwerken zijn beëindigd wordt overgegaan tot de voorlopige 
oplevering ervan.  Hiervan wordt een proces-verbaal opgesteld. Deze voorlopige 
oplevering geldt als aanvangsdatum van de 10-jarige aansprakelijkheidsperiode.  
Indien er geen voorlopige oplevering gebeurt geldt de ingebruikname zonder 
voorbehoud van de opdrachtgever als voorlopige oplevering. 

Een jaar na de voorlopige oplevering is de definitieve oplevering automatisch 
verworven indien de opdrachtgever geen geschreven opmerking heeft gemaakt. 

Artikel 6 Ereloon van de architect 

De partijen komen overeen dat het ereloon wordt vastgesteld op de vaste som van: 

2.350,00  euro (excl. 21% BTW) . 
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Dit ereloon zal als volgt betaald worden: 

1.750,00 euro (excl. BTW) bij het indienen bouwaanvraagdossier 

600,00 euro (excl. BTW) bij de voorlopige oplevering. 

Het ereloon brengt verwijlinteresten op tegen de wettelijke van kracht zijnde 
rentevoeten vanaf de dertigste dag volgend op de datum van de ereloonstaat, en dit 
zonder aanmaning. 

Een geprotesteerde ereloonnota dient binnen de acht dagen per aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht worden aan de architect, omvattende de reden van het 
protest. 

Artikel 7 Verbreking van de overeenkomst 

De opdrachtgever kan ten allen tijde op eenzijdige wijze de overeenkomst 
beëindigen.  Dan betaalt hij aan de architect het ereloon van de uitgevoerde 
prestaties. 

Het laten aanvangen van de werken door de opdrachtgever zonder dat hij de 
architect hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld, het niet opvolgen door de 
opdrachtgever van de aanbevelingen van de architect of het begaan door de 
opdrachtgever van een overtreding van een wettelijke of een reglementaire bepaling 
van dwingend recht, zijn inbreuken op de vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever 
en architect en geven de architect het recht de overeenkomst te verbreken zonder 
afbreuk te doen aan zijn recht op het ereloon van de uitgevoerde prestaties. 

In het geval van een verbreking van de overeenkomst na aanvang van de werken, 
vangt de tienjarige aansprakelijkheid van de architect alsook zijn 
aansprakelijkheidstermijn van 1 jaar voor de lichte verborgen gebreken die niet 
gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 BW, aan op de datum van de verbreking. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de architect 

De contractuele en tienjarige aansprakelijkheid van de architect zijn bepaald door de 
van kracht zijnde wetten en de deontologie van de architect. 

Voor de toepassing van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek zal de 
datum van de voorlopige oplevering van de werken het beginpunt zijn van de 
termijn van tienjarige aansprakelijkheid. 

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de 
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt conventioneel beperkt tot 
een periode van  1 jaar na de voorlopige oplevering.  Elke rechtsvordering uit dien 
hoofde is slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes 
maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had of had moeten hebben van het 
gebrek.  

De geldelijke gevolgen van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid inbegrepen de 
tienjarige waarborg zijn gedekt door een verzekering bij de firma Protect (Jetse 
Steenweg  221 te 1080 Brussel, info@protect.be, tel. 02/411 41 14)  met 
polisnummer 00/A.4172. 

De architect neemt geen financiële lasten op zich wegens vergissingen en fouten van 
andere  te bouwers zoals van aannemers, van ingenieurs e.a. )  

Hij is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gebreken eigen aan de 
opvatting of vervaardiging van de materialen en/of leveringen. 

De architect kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, 
tenzij deze is te wijten aan een fout in zijn hoofde. 

De architect is tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid gehouden indien de 
opdrachtgever afwijkt van de door de overheidsinstanties goedgekeurde plannen of 
tekeningen en kan de opdracht hierdoor verbreken (art. 11). De opdrachtgever zal 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 11 

de architect vrijwaren indien deze aansprakelijk zou worden gehouden in geval van 
overtredingen op de stedenbouwkundige wetgeving ingevolge een feit te wijten aan 
de opdrachtgever. 

Er is wederzijds aangenomen dat de architect geen enkele verantwoordelijkheid in 
solidum draagt met andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft 
tegenover de opdrachtgever. 

Artikel 9 Diverse 

Voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn geregeld, 
zal toepassing gemaakt worden van de regels en gebruiken die door de Orde der 
Architecten zijn bekrachtigd. 

Artikel 10 Privacy 

Het ondertekenen van dit contract houdt in dat u instemt met het feit dat wij 
bepaalde persoonlijke gegevens nodig hebben en deze uitsluitend zullen gebruiken 
voor het uitvoeren van onze diensten/taken m.b.t. deze overeenkomst. 

Artikel 2. 

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

Artikel 3. 

Afschrift van deze beslissing zal aan Architectenkantoor Wouters-Doms bvba en aan de 
financieel directeur worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Stulens P., die het volgende verklaart:  

“Namens onze partij zal ik dit punt mee goedkeuren. Het werd inderdaad niet voorzien of 
werd vergeten in het aanvankelijk goedgekeurde plan, maar ik vind dat iedereen een 
tweede kans moet krijgen.” 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad tussenkomsten van dhrn. Van den 
Bergh B., Van Laer G. en De Vlam 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. 

Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en 
Bos inzake de samenwerking en medefinanciering van het project 
‘Viswaterbeheer gemeentevijver Zandhoven’: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij. 

Gelet op de koninklijke besluiten van 13 december 1954 betreffende de heffing op de 
prijs van de visverloven en betreffende de Provinciale visserijcommissies en het Centraal 
comité van het Visserijfonds. 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2013 tot uitvoering van de wet van 1 juli 
1954 op de riviervisserij. 

Gelet op het reglement openbare visserij 2018 bis. 

Gelet op zijn beslissing van 6 april 1989 betreffende de aankoop van de visvijver met 
gronden in Viersel, kadastraal gekend afdeling 4, sectie B, perceelnummers 313A, 323A, 
323B, 324, 325B, 325A, 317, 318, 322D. 
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Gelet op zijn beslissing van 13 maart 2014 waarbij het retributiereglement ‘Vissen op de 
gemeentelijke visvijver’ werd goedgekeurd. 

Overwegende dat niet alle vissers een gemeentelijk visverlof aankopen, dat er verwarring 
heerst bij de vissers over de juiste werkwijze en dat de controle en opvolging bijgevolg 
niet uniform verlopen en er bijgevolg geen sprake is van een gefundeerd beheer van de 
visvijver. 

Overwegende dat het mogelijk is om het beheer van de visvijver als openbaar viswater 
over te dragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos, aangezien de visvijver fysiek 
aangesloten is op de Molenbeek. 

Gelet op de voorafgaande besprekingen tussen de gemeente en een deskundige visserij 
en waterbeleid bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Overwegende dat een goed beheer van de visvijver de natuur en de visstand ten goede 
zal komen. 

Overwegende dat, als het beheer van de visvijver overgedragen wordt aan het 
Agentschap voor Natuur en Bos, voor het beheer en de instandhouding van een 
aangename en goed toegankelijke vislocatie aanspraak gemaakt kan worden op fondsen 
uit het visserijfonds. 

Overwegende dat, gelet op voorgaande, het noodzakelijk is om een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Agentschap voor Natuur en Bos. 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst dat voorgelegd wordt. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om afgevaardigden aan te duiden die gemachtigd 
zijn om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens de gemeenteraad. 

Overwegende dat, als het beheer van de visvijver overgedragen wordt aan het 
Agentschap voor Natuur en Bos, de vissers op basis van het reglement openbare visserij 
2018bis mogen vissen op de vijver met een Vlaams visverlof; - dat om voormelde reden 
het voormelde retributiereglement ‘Vissen op de gemeentelijke visvijver’ met ingang van 
1 januari 2019 mag ingetrokken worden. 

Overwegende dat er op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos ook een officiële 
naam voor de visvijver gezocht moet worden om op te nemen in de infobrochures voor 
vissers; - dat in de volksmond de visvijver ‘de put van Viersel’ wordt genoemd; - dat het 
college van burgemeester en schepenen bijgevolg voorstelt om die naam als officiële 
naam voor de visvijver te kiezen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende overeenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en het Agentschap voor Natuur en Bos voor het beheer van de gemeentelijke 
visvijver te Viersel.  

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en het 
gemeentebestuur van Zandhoven (Provincie Antwerpen) inzake de samenwerking en 

medefinanciering van het project “Viswaterbeheer gemeentevijver Zandhoven”. 
Samenwerkingsovereenkomst: ANB-VF/ANT/SWO 2018/3 

Tussen: 

De Vlaamse Overheid, vertegenwoordigd door zijn regering, alhier vertegenwoordigd 
door mevrouw Marleen Evenepoel, Administrateur-generaal van het Agentschap voor 
Natuur en Bos en Voorzitter van het Centraal Comité van het Visserijfonds, met zetel 
te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 75, 
Hierna genoemd ‘ANB-Visserijfonds’, 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 13 

Het gemeentebestuur van Zandhoven, met zetel te 2240 Zandhoven, Liersebaan 12, 
vertegenwoordigd door de heer Richard Bastanie, voorzitter van de gemeenteraad 
en mevrouw Annick Smeets, Algemeen Directeur, 
Hierna genoemd ‘ de gemeente’; 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1.- Doelstelling en projectomschrijving 
Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerking en medefinanciering van het 
project “Viswaterbeheer gemeentevijver Zandhoven” op een structurele manier te 
kaderen en vast te leggen. 

‘ANB-Visserijfonds’ en ‘de gemeente’ beslissen om samen te werken in het project 
“Viswaterbeheer gemeentevijver Zandhoven”, met de bedoeling om gefaseerd 
volgende doelstellingen te realiseren : 
1. Het openstellen van de gemeentevijver als openbaar viswater, waardoor vanaf 1 
januari 2019 iedereen met een visverlof van het Vlaams Gewest er kan hengelen. 
2. Het inrichten en beheren van het viswater volgens de principes van het milieu- en 
natuurbeleid van de Vlaamse overheid. 
3. Het uitvoeren van een onderzoek dat het viswatertype, de omvang en de 
diversiteit van de visfauna in kaart brengt en aanbevelingen geeft voor het 
toekomstige viswaterbeheer. 
4. Het beheren van de visstand met oog voor de natuurlijke draagkracht van het 
water, met inbegrip van het uitvoeren van eventuele visuitzettingen volgens het 
herbepotingsplan van de Provinciale Visserijcommissie Antwerpen. 
5. Het inrichten van veilige en goed bereikbare hengelplaatsen. 
6. Het opstellen van een reglement als aanvulling op de bepalingen van de 
visserijwet. 
7. Het organiseren van het toezicht op de visserij. 

Artikel 2 . - Tijdspad van de overeenkomst 
De overeenkomst gaat van start bij ondertekening van deze overeenkomst. De 
overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van één jaar (stilzwijgend jaarlijks 
te verlengen), ingaand op datum van ondertekening. 
Indien één van beide partijen de overeenkomst wenst te beëindigen, kan dit mits 
een gemotiveerd schrijven aan de andere partij, ten minste drie maanden voor de 
jaarlijkse vervaldag van deze overeenkomst. 

Artikel 3. - Financiële overeenkomst 
Het ANB-Visserijfonds staat in voor de financiering van het reguliere visstandbeheer 
(herbepotingen en viswateronderzoek) volgens het advies van de Provinciale 
Visserijcommissie Antwerpen. 
Voor structurele inrichtingswerken zoals de aanleg van paaiplaatsen, 
natuurvriendelijke oevers en hengelfaciliteiten wordt per project een 
samenwerkingsovereenkomst voor (mede)financiering tussen het ANB-Visserijfonds 
en de gemeente opgemaakt. De Provinciale Visserijcommissie Antwerpen adviseert 
hierover het ANB-Visserijfonds. 

Artikel 4. - Verbreking 
Indien één van de partijen grote tekortkomingen of zware overtredingen vaststelt 
tegen de bepalingen van deze overeenkomst, zullen deze onverwijld per 
aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt aan de andere partij. 
Er wordt binnen de twee weken na ontvangst van het aangetekend schrijven een 
overleg georganiseerd tussen de Burgemeester of zijn afgevaardigde en de 
Administrateur-generaal van ANB of een afgevaardigde, waarbij op constructieve 
wijze naar een oplossing zal worden gezocht. 

Artikel 5. - Communicatie 
De gemeente en het ANB-Visserijfonds zullen elkaar regelmatig informeren over de 
stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst en 
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engageren er zich toe om bij iedere communicatie over dit project te wijzen op hun 
wederzijdse samenwerking. 

Artikel 2. 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met 
het Agentschap voor Natuur en Bos voor het beheer van de gemeentelijke visvijver te 
Viersel. 

Artikel 3. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur, worden gemachtigd om de 
samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Zandhoven te ondertekenen. 

Artikel 4. 
Het retributiereglement ‘Vissen op de gemeentelijke visvijver’ van 13 maart 2014 wordt 
met ingang van 1 januari 2019 volledig opgeheven. 

Artikel 5. 
De visvijver van Viersel zal de officiële naam ‘De Put van Viersel’ dragen als openbaar 
viswater. 

Artikel 6. 
Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan het Agentschap voor Natuur en 
Bos, aan de politiezone ZARA en aan de milieudienst. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad tussenkomsten van dhrn. 
Helsen P. en Van Laer G.. 

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

Charter ‘Vredesbomen voor de toekomst’ van Agentschap Natuur 
en Bos en Agentschap Onroerend Erfgoed: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het schrijven van 8 november 2018 uitgaande van de Agentschap Natuur en Bos 
en Agentschap Onroerend Erfgoed met betrekking tot de actie ‘vredesbomen voor de 
toekomst’. 

Overwegende dat in dit schrijven gevraagd wordt het charter ‘vredesbomen voor de 
toekomst’ te ondertekenen; - dat de ze vragen om ons te engageren om de 
vredesbomen van 2018 te laten uitgroeien tot toekomstig groen erfgoed. 

Gelet op het ontwerp van charter dat wordt voorgelegd;- dat door het ondertekenen van 
dit charter het gemeentebestuur zich engageert om een levend vredesmonument te 
creëren dat ook de komende decennia zichtbaar zal blijven als een duurzaam symbool 
voor de toekomst, verankerd in een oude traditie. 

Overwegende dat het noodzakelijk is een afgevaardigde aan te duiden, die gerechtigd zal 
zijn namens de gemeente Zandhoven op te treden en rechtsgeldig te handelen bij de 
ondertekening van het charter. 

Gelet op de artikel 43 §2 6° van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het ontwerp van charter ‘vredesbomen voor de toekomst’ wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De heer Luc Van Hove, burgemeester van de gemeente Zandhoven, wordt afgevaardigd 
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om de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van het charter 
en namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 3. 
De gemeente Zandhoven engageert zich om in haar beleid de principes van het charter 
te eerbiedigen. 

Artikel 4. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap 
Onroerend Erfgoed, de dienst cultuur en de dienst milieu bezorgd worden. 

Wijziging van het organogram 

De gemeenteraad, 

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, houdende de goedkeuring van de 
‘Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Zandhoven’. 

Overwegende dat in artikel 7 van voormelde beslissing vermeld wordt dat boekdeel 1A 
‘Personeelsbehoeftenplan, nieuwe formatie en organogram’, zoals goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 18 december 1997 en latere wijzigingen, van kracht blijft. 

Gelet op zijn beslissingen van 14 februari 2013, 18 april 2014, 26 maart 2015, 13 
oktober 2016 en 17 november 2016 waarbij de personeelsformatie en het daarbijhorend 
organogram, zoals beiden goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 18 december 
1997 en latere wijzigingen, in hun geheel werden ingetrokken en vervangen door een 
nieuwe formatie en bijhorend organogram. 

Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2013 waarbij het aantal ploegbazen verhoogd 
werd van 2 naar 3; - dat in het organogram volgende ploegen werden voorzien: ploeg 
wegen & gebouwen, ploeg groendienst, ploeg logistiek. 

Overwegende dat de huidige samenstelling van het technisch personeel een andere 
verdeling van de werkploegen vraagt;- dat de technische dienst voorstelt om naast de 
ploeg groendienst, een ploeg wegen en een ploeg gebouwen/schoonmaak te voorzien. 

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, de bestaande formatie correct is maar dat 
het noodzakelijk is om het organogram aan te passen; dat het derhalve aangewezen is 
het organogram volledig te schrappen en te vervangen door een nieuwe organogram. 

Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité van 8 november 2018. 

Gelet op artikels 42 §1 en 43 §2 van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 

Het organogram, zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 17 november 2016 
wordt geschrapt en vervangen en bij deze beslissing gevoegd om er één geheel mee uit 
te maken. 

Artikel 2. 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de financieel directeur en personeelsdienst 
worden overgemaakt. 
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Vaststelling van het functieprofiel, de functie-inhoud, aanwervings- 
en bevorderingsvoorwaarden voor meewerkend ploegbaas 
Gebouwen/Schoonmaak 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 18 december 1997 houdende o.a. vaststelling van de 
personeelsformatie van het statutair personeel, goedkeuring van het organogram en van 
de functiebeschrijvingen en latere wijzigingen. 

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 zijn beslissing van 14 februari 2013;- dat het aantal ploegbazen verhoogd werd 
van 2 naar 3. 

Gelet op zijn beslissing van 12 oktober 2017 houdende de vaststelling van het 
functieprofiel, de functie inhoud de aanwervings-en bevorderingsvoorwaarden voor 
meewerkend ploegbaas Groen. 

Gelet op zijn beslissing van heden waarbij het organogram werd aangepast;- dat de 
functies van meewerkend ploegbaas Gebouwen/Schoonmaak en meewerkend ploegbaas 
Wegen opgenomen werden ter vervanging van de functies ploegbaas Wegen/Gebouwen 
en ploegbaas Logistieke ondersteuning/wagenpark. 

Gelet op de functiebeschrijving ‘meewerkend ploegbaas Gebouwen/Schoonmaak’, die 
wordt voorgelegd. 

Gelet op het protocol van het onderhandelings- en overlegcomité van 8 november 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 ‘meewerkend ploegbaas 
Gebouwen/Schoonmaak’ vastgesteld als volgt: 

GEMEENTE ZANDHOVEN                                                    GRONDGEBIEDZAKEN 

                               MEEWERKEND PLOEGBAAS GEBOUWEN/SCHOONMAAK 

                                                                                       CONTRACTUEEL 

1. NAAM VAN DE FUNCTIE:            Meewerkend ploegbaas Gebouwen/Schoonmaak 

  

2. CHEF VAN DE FUNCTIE:             Technisch coördinator 
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3. WEDDESCHAAL:                        D4-D5 

4. PLAATS IN DE ORGANISATIE:     Hij/zij rapporteert aan de technisch coördinator. 

5. DOEL VAN DE FUNCTIE:             Het (bege)leiden en controleren van de 

    werkzaamheden van de technisch assistenten en   

    beambten in de ploeg Gebouwen/Schoonmaak. 

    Het plannen, coördineren en verdelen van de uit 

    te voeren werkzaamheden. 

6. FUNCTIE-INHOUD 
• Stuurt de ploeg Gebouwen/Schoonmaak aan en fungeert als aanspreekpunt. 
• Maakt de dagelijkse planning in samenwerking met de technische coördinator en 

de andere ploegbazen. 
• Bereidt de werkopdrachten voor, geeft duidelijke instructies aan medewerkers, 

volgt de voortgang van de werkzaamheden op en stuurt bij waar nodig. 
• Werkt mee en springt in waar nodig bij de verschillende groepen in zijn ploeg. 
• Formuleert technische adviezen bij o.a. aankoopdossiers. 
• Ziet toe op de levering van machines, toestellen, … 
• Organiseert de tijdige levering van materialen. 
• Ziet toe op een correcte en efficiënte manier van gebruik van materialen, werktijd 

en middelen om de werkopdracht te vervullen. 
• Maakt de onderhoudsplanning voor gebouwen in samenwerking met de technisch 

coördinator. 
• Maakt een poetsplanning op en controleert of deze correct wordt nageleefd. 
• Controleert (preventief en periodiek) het gemeentelijke patrimonium. 
• Staat in voor herstellingen en onderhoud aan het gemeentelijke patrimonium. 
• Voert functionerings- en evaluatiegesprekken met de werknemers van zijn dienst. 
• Fungeert als communicatieschakel tussen de technisch coördinator en de ploeg 

Gebouwen/Schoonmaak. 
• Neemt deel aan het werkoverleg. 
• Rapporteert aan de technisch coördinator. 
• Formuleert adviezen over de organisatie en de uitvoering van de werkzaamheden. 
• Verzekert samen met de technisch coördinator de continuïteit van de ploeg 

Gebouwen/Schoonmaak (bij ziekte, verlofaanvragen, overuren, …). 
• Geeft advies over het juiste gebruik van machines, materialen, producten en 

signaleert onregelmatigheden, defecten en klachten. 
• Denkt positief-kritisch en actief mee na over een continue verbetering van de 

organisatie. 
• Ziet toe op de naleving van de interne regels en afspraken en de naleving van de 

regels rond welzijn op het werk, gezondheid en veiligheid. 
• Voert beperkt administratieve taken uit in functie van het werk (bv. controleren 

geregistreerde prestaties van de medewerkers). 
• Volgt relevante wijzigingen binnen het vakgebied op. 

7. FUNCTIEPROFIEL 
• Basiskennis schrijnwerkerij, loodgieterij en elektriciteit. 
• Heeft de nodige materiaalkennis en technisch inzicht. 
• Kan de functiespecifieke werktuigen en machines gebruiken. 
• Kan prioriteiten bepalen. 
• Kan efficiënt plannen, organiseren en probleemoplossend denken. 
• Kan medewerkers motiveren. 
• Kan diplomatisch bemiddelen bij mengingsverschillen, conflicten en klachten. 
• Kan een overleg leiden. 
• Kent de algemene veiligheids- en hygiënevoorschriften en past deze toe. 
• Heeft een grote verantwoordelijkheidszin. 
• Is eerlijk, betrouwbaar en discreet. 
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• Is bereid om buiten de normale werkuren te presteren. 
• Kent de interne structuren, procedures en organisatieprocessen. 
• Heeft een basiskennis van informatica: Excel, Word, enz. 

OPMERKING 

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

8. BEOORDELINGSCRITERIA 

A = van geen belang 1 = voldoet niet 

B = van beperkt belang 2 = voldoet 

C = van belang 3 = voldoet goed 

D = essentieel 4 = voldoet ruim 

  5 = voldoet uitstekend 

A B C D   1 2 3 4 5 

        KWALITEIT           

      x Fouten vermijden           

      x Werk verzorgen           

        KWANTITEIT           

      x Hoeveelheid werk           

      x Kunnen werken onder tijdsdruk           

        AANPAK           

      x Eigen werkplanning           

      x (Probleem)situaties kunnen inschatten           

      x Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden           

      x Gevolgen van acties kunnen inschatten           

    x   Creativiteit           

    x   Besluitvaardigheid           

    x   Initiatief nemen           

        COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN           

      x Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid           

    x   Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid           

      x Kennis kunnen overdragen           

        KLANTVRIENDELIJKHEID           

    x   Inzicht in vragen en behoeften van klanten           

    x   Klantvriendelijk reageren           

        HOUDING           

    x   Doorzettingsvermogen           

      x Verantwoordelijkheidszin           
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    x   Bereid zijn tot extra inzet           

    x   Gevoel voor dienstverlening           

      x Respect voor interne regels           

      x Anderen motiveren en overtuigen           

    x   Samenwerken met anderen           

    x   Met tact en souplesse optreden           

        LEIDINGGEVEN (ook informeel)           

      x Voor anderen plannen en organiseren           

    x   Delegeren           

      x Controleren           

      x Medewerkers begeleiden en stimuleren           

      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 medewerkers           

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

waarvoor er gesolliciteerd wordt. 
• Geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
• Is medisch geschikt. 
• Verblijft wettig in België en heeft een wettelijke toegang tot de Belgische 

arbeidsmarkt. 
• Voldoet aan de vereiste taalkennis. 
• Beschikt over rijbewijs B. 
• Heeft minimaal 4 jaar relevante beroepservaring die aangetoond kan worden aan 

de hand van bewijsstukken. 
• Slaagt voor de selectieproef. 

10. BEVORDERINGSVOORWAARDEN 
• Titularis zijn van een graad van niveau D1-D3 of E. 
• Minimaal 2 jaar graadanciënniteit hebben in niveau D1-D3 of ten minste 4 jaar 

graadanciënniteit in niveau E. 
• In het bezit zijn van een gunstig evaluatieresultaat verkregen voor de laatste 

periodieke evaluatie. 
• Beschikt over rijbewijs B. 
• Slaagt voor de selectieproef. 

11. EXAMENPROGRAMMA 

Het examenprogramma omvat 3 delen: 
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1. Schriftelijk gedeelte (30 punten) 
De kandidaat wordt geconfronteerd met (een) probleemsituatie(s) die zich tijdens 
de uitoefening van de functie (kan) kunnen voordoen. De totale context van de 
problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat een oplossing 
uitwerkt. 

2. Praktisch gedeelte (30 punten): 
De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere sta(a)l(en) van het 
uitvoerend werk die relevant zijn voor de beoogde functie. Er kan aan de 
kandidaat gevraagd worden hieromtrent een aantal werkzaamheden te verrichten 
dan wel een technische beoordeling uit te werken. 

3. Mondeling gedeelte (40 punten): 
De kandidaat wordt door de jury geëvalueerd inzake overeenstemming van het 
profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, de relevante 
ervaring, de motivatie en interesse voor het werkterrein en de persoonlijkheid. 

Om als geslaagd te worden aanzien, moeten de kandidaten op elk gedeelte, elke proef, 
onderdeel of subonderdeel van proef tenminste 50% van de punten hebben behaald en 
minimaal 60% op geheel van 100 punten. 

12. EXAMENCOMMISSIE 

Het examen wordt afgenomen door een jury, samengesteld uit drie ambtenaren van 
minimaal niveau B (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 rond de inhoud van de te begeven functie. 
De algemeen directeur of een gemeenteambtenaar is secretaris van de 
examencommissie. 

13. BEOORDELAARS 

Eerste beoordelaar: Technisch coördinator 
Tweede beoordelaar: Diensthoofd Uitvoerende dienst 

Artikel 2. 

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

Vaststelling van het functieprofiel, de functie-inhoud, aanwervings- 
en bevorderingsvoorwaarden voor meewerkend ploegbaas Wegen 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 18 december 1997 houdende o.a. vaststelling van de 
personeelsformatie van het statutair personeel, goedkeuring van het organogram en van 
de functiebeschrijvingen en latere wijzigingen. 

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 
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goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 18 december 1997, en latere wijzigingen, 
ongewijzigd blijft behouden. 

Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2013; - dat het aantal ploegbazen verhoogd werd 
van 2 naar 3. 

Gelet op zijn beslissing van 12 oktober 2017 houdende de vaststelling van het 
functieprofiel, de functie-inhoud, de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor 
meewerkend ploegbaas Groen. 

Gelet op zijn beslissing van heden waarbij het organogram werd aangepast;- dat de 
functies van meewerkend ploegbaas Gebouwen/Schoonmaak en meewerkend ploegbaas 
Wegen opgenomen werden ter vervanging van de functies ploegbaas Wegen/Gebouwen 
en ploegbaas Logistieke ondersteuning/Wagenpark. 

Gelet op de functiebeschrijving ‘meewerkend ploegbaas Wegen’, die wordt voorgelegd. 

Gelet op het protocol van het onderhandelings- en overlegcomité van 8 november 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 ‘meewerkend ploegbaas 
Wegen’ vastgesteld als volgt: 

GEMEENTE ZANDHOVEN                                                    GRONDGEBIEDZAKEN 

                               MEEWERKEND PLOEGBAAS WEGEN 

                                                                                       CONTRACTUEEL 

1. NAAM VAN DE FUNCTIE:            Meewerkend ploegbaas Wegen 

  

2. CHEF VAN DE FUNCTIE:             Technisch coördinator 

3. WEDDESCHAAL:                        D4-D5 

4. PLAATS IN DE ORGANISATIE:     Hij/zij rapporteert aan de technisch coördinator. 

5. DOEL VAN DE FUNCTIE:             Het (bege)leiden en controleren van de 

    werkzaamheden van de technisch assistenten en   

    beambten in de ploeg Wegen. Het plannen,  

    coördineren en verdelen van de uit te voeren 

    werkzaamheden. 

6. FUNCTIE-INHOUD 
• Stuurt de ploeg Wegen aan en fungeert als aanspreekpunt. 
• Maakt de dagelijkse planning in samenwerking met de technisch coördinator en de 

andere ploegbazen. 
• Bereidt de werkopdrachten voor, geeft duidelijke instructies aan medewerkers, 

volgt de voortgang van de werkzaamheden op en stuurt bij waar nodig. 
• Werkt mee en springt in waar nodig bij de verschillende groepen in zijn ploeg. 
• Formuleert technische adviezen bij o.a. aankoopdossiers. 
• Ziet toe op de levering van nieuwe machines, toestellen, … 
• Organiseert de tijdige levering van materialen aan verenigingen e.d. 
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• Ziet toe op een correcte en efficiënte manier van gebruik van materialen, werktijd 
en middelen om de werkopdracht te vervullen. 

• Controleert de plaatsing van verkeerssignalisatie op openbaar domein. 
• Maakt de onderhoudsplanning voor wegen. 
• Controleert (preventief en periodiek) openbare wegen, grachten, waterlopen en 

riolering. 
• Zorgt samen met de magazijnier voor de stock van materiaal. 
• Voert functionerings- en evaluatiegesprekken met de werknemers van zijn ploeg. 
• Fungeert als communicatieschakel tussen de technisch coördinator en de ploeg 

Wegen. 
• Neemt deel aan het werkoverleg. 
• Rapporteert aan de technisch coördinator. 
• Formuleert adviezen over de organisatie en de uitvoering van de werkzaamheden. 
• Verzekert samen met de technisch coördinator de continuïteit van de ploeg Wegen 

(bij ziekte, verlofaanvragen, overuren, …). 
• Geeft advies over het juiste gebruik van machines, materialen, producten en 

signaleert onregelmatigheden, defecten en klachten. 
• Denkt positief-kritisch en actief mee na over een continue verbetering van de 

organisatie. 
• Ziet toe op de naleving van de interne regels en afspraken en de naleving van de 

regels rond welzijn op het werk, gezondheid en veiligheid. 
• Voert beperkt administratieve taken uit in functie van het werk (bv. controleren 

van de geregistreerde prestaties van de medewerkers). 
• Volgt relevante wijzigingen binnen het vakgebied op. 

7. FUNCTIEPROFIEL 
• Basiskennis verkeerswetgeving. 
• Basiskennis asfalt, beton en riolering. 
• Heeft de nodige materiaalkennis en technisch inzicht. 
• Kan de functie specifieke werktuigen en machines gebruiken. 
• Kan prioriteiten bepalen. 
• Kan efficiënt plannen, organiseren en probleemoplossend denken. 
• Kan medewerkers motiveren. 
• Kan diplomatisch bemiddelen bij meningsverschillen, conflicten en klachten. 
• Kan een overleg leiden. 
• Kent de algemene veiligheids- en hygiënevoorschriften en past deze toe. 
• Heeft een grote verantwoordelijkheidszin. 
• Is eerlijk, betrouwbaar en discreet. 
• Is bereid om buiten de normale werkuren te presteren. 
• Kent de interne structuren, procedures en organisatieprocessen. 
• Heeft een basiskennis van informatica: Excel, Word, enz. 

OPMERKING 

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

8. BEOORDELINGSCRITERIA 

A = van geen belang 1 = voldoet niet 

B = van beperkt belang 2 = voldoet 

C = van belang 3 = voldoet goed 

D = essentieel 4 = voldoet ruim 

  5 = voldoet uitstekend 

A B C D   1 2 3 4 5 

        KWALITEIT           
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      x Fouten vermijden           

      x Werk verzorgen           

        KWANTITEIT           

      x Hoeveelheid werk           

      x Kunnen werken onder tijdsdruk           

        AANPAK           

      x Eigen werkplanning           

      x (Probleem)situaties kunnen inschatten           

      x Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden           

      x Gevolgen van acties kunnen inschatten           

    x   Creativiteit           

    x   Besluitvaardigheid           

    x   Initiatief nemen           

        COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN           

      x Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid           

    x   Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid           

      x Kennis kunnen overdragen           

        KLANTVRIENDELIJKHEID           

    x   Inzicht in vragen en behoeften van klanten           

    x   Klantvriendelijk reageren           

        HOUDING           

    x   Doorzettingsvermogen           

      x Verantwoordelijkheidszin           

    x   Bereid zijn tot extra inzet           

    x   Gevoel voor dienstverlening           

      x Respect voor interne regels           

      x Anderen motiveren en overtuigen           

    x   Samenwerken met anderen           

    x   Met tact en souplesse optreden           

        LEIDINGGEVEN (ook informeel)           

      x Voor anderen plannen en organiseren           

    x   Delegeren           

      x Controleren           

      x Medewerkers begeleiden en stimuleren           

      x Met medewerkers overleggen en hen           
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informeren 

    x   Vergaderingen leiden           

        KENNIS           

      x Vakkennis           

    x   Kennis van gemeentelijke diensten           

    x   Hulpmiddelen kunnen gebruiken en bedienen           

        AANVULLENDE ASPECTEN           

      x Beoordelen van medewerkers           

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

waarvoor er gesolliciteerd wordt. 
• Geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
• Is medisch geschikt. 
• Verblijft wettig in België en heeft een wettelijke toegang tot de Belgische 

arbeidsmarkt. 
• Voldoet aan de vereiste taalkennis. 
• Beschikt over rijbewijs B. 
• Heeft minimaal 4 jaar relevante beroepservaring die aangetoond kan worden aan 

de hand van bewijsstukken. 
• Slaagt voor de selectieproef. 

10. BEVORDERINGSVOORWAARDEN 
• Titularis zijn van een graad van niveau D1-D3 of E. 
• Minimaal 2 jaar graadanciënniteit hebben in niveau D1-D3 of ten minste 4 jaar 

graadanciënniteit in niveau E. 
• In het bezit zijn van een gunstig evaluatieresultaat verkregen voor de laatste 

periodieke evaluatie. 
• Beschikt over rijbewijs B. 
• Slaagt voor de selectieproef. 

11. EXAMENPROGRAMMA 

Het examenprogramma omvat 3 delen: 
1. Schriftelijk gedeelte (30 punten) 

De kandidaat wordt geconfronteerd met (een) probleemsituatie(s) die zich tijdens 
de uitoefening van de functie (kan) kunnen voordoen. De totale context van de 
problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat een oplossing 
uitwerkt. 

2. Praktisch gedeelte (30 punten): 
De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere sta(a)l(en) van het 
uitvoerend werk die relevant zijn voor de beoogde functie. Er kan aan de 
kandidaat gevraagd worden hieromtrent een aantal werkzaamheden te verrichten 
dan wel een technische beoordeling uit te werken. 

3. Mondeling gedeelte (40 punten): 
De kandidaat wordt door de jury geëvalueerd inzake overeenstemming van het 
profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, de relevante 
ervaring, de motivatie en interesse voor het werkterrein en de persoonlijkheid. 

Om als geslaagd te worden aanzien, moeten de kandidaten op elk gedeelte, elke proef, 
onderdeel of subonderdeel van proef tenminste 50% van de punten hebben behaald en 
minimaal 60% op geheel van 100 punten. 

12. EXAMENCOMMISSIE 
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Het examen wordt afgenomen door een jury, samengesteld uit drie ambtenaren van 
minimaal niveau B (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 rond de inhoud van de te begeven functie. 
De algemeen directeur of een gemeenteambtenaar is secretaris van de 
examencommissie. 

13. BEOORDELAARS 

Eerste beoordelaar: Technisch coördinator 
Tweede beoordelaar: Diensthoofd Uitvoerende dienst 

Artikel 2. 

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

Samenwerkingsovereenkomst ‘intergemeentelijke 
noodplancoördinator’ tussen de gemeenten Schoten, Ranst, 
Schilde en Zandhoven: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 en 196. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder artikel 135, §2. 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen. 

Gelet op het ontwerp van het nieuwe Koninklijk Besluit betreffende de nood- en 
interventieplanning waarin wordt gewezen op de uitbreiding van het takenpakket van de 
noodplanambtenaar en de mogelijkheden om een noodplancoördinator te delen tussen 
verschillende overheden. 

Gelet op het voorstel tot samenwerking tussen de gemeenten Schoten, Ranst, Schilde en 
Zandhoven voor noodplanning om te streven naar een kwalitatieve invulling en 
ondersteuning voor de functie van ambtenaar belast met de noodplanning in het kader 
van het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 met betrekking tot de nood- en 
interventieplanning. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven een relatief groot aantal risicofactoren kent 
zoals waterwegen, snelwegen, bedrijven, evenementen,… 

Overwegende dat een voltijdse invulling van de functie ambtenaar noodplanning per 
(doorsnee)gemeente in het geval van een incidentvrije periode niet nodig is, terwijl deze 
persoon toch heel wat kennis, ervaring, expertise, technische knowhow, … moet vergaren 
om een incident te kunnen managen. 

Overwegende dat het daarom aangewezen is om deze materie toe te vertrouwen aan een 
expert die zijn kennis aanwendt voor verschillende gemeentebesturen en daarbij tegelijk 
een lokale verankering en ondersteuning te blijven voorzien. 

Overwegende dat de betrokken besturen met deze samenwerking dus streven naar: 

- schaalvoordeel en expertise; 
- een betere beleidscoördinatie voor de aanpak van grootschalige incidenten of 

rampen; 
- een coherent en gelijkwaardig rampenmanagement. 
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Overwegende dat de samenwerking zal gebeuren met eerbiediging van eenieders 
autonomie. 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 
2018 houdende de princiepsbeslissing om een intergemeentelijke noodplancoördinator 
aan te stellen en om een forfaitair bedrag te betalen aan de gemeente Schoten. 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst dat voorgelegd wordt. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om afgevaardigden aan te duiden die gemachtigd 
zijn om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens de gemeenteraad. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tussen de gemeente Zandhoven en 
gemeenten Schoten, Ranst, Schilde: 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTERGEMEENTELIJKE NOODPLANCOÖRDINATOR 

1. Partners 
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de volgende 
gemeentebesturen: 
- Ranst 
- Schilde 
- Schoten 
- Zandhoven 

2. Missie 
De hierboven genoemde gemeentebesturen wensen de krachten te bundelen inzake 
noodplanning en crisisbeheer. Noodplanning en crisisbeheer is materie die de nodige 
aandacht, vakkennis, ervaring en tijdsinvestering vergt om voldoende kwalitatief te 
kunnen zijn. Naast de verschillende disciplines (bv. brandweer en politie) is hier voor 
de verschillende lokale besturen ook een essentiële rol weggelegd. Door te opteren 
voor een schaalvergroting door middel van een intergemeentelijke 
noodplancoördinator wensen de participerende gemeentebesturen samen te 
investeren in expertise, ervaring en zekerheid om op het vlak van noodplanning en 
crisisbeheer maximaal in te zetten op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. 

3. Doel en situering 
Overeenkomstig het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen dient elk gemeentebestuur te beschikken over een 'ambtenaar 
verantwoordelijk voor de noodplanning'. Tegen een achtergrond van bestaande 
schaalvergrotingen (bv. brandweerzones, meergemeentezones bij de politie) kijkt 
men ook op het vlak van noodplanning en crisisbeheer steeds meer naar 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten. Het is een piste die 
wordt bewandeld in het nieuwe Koninklijk Besluit betreffende de nood- en 
interventieplannen (in ontwerp). Ook de gouverneur van Antwerpen promoot deze 
aanpak. Dit kunnen we aanvullen met een toenemend belang van de functie van 
noodplanambtenaar (in de toekomst “noodplancoördinator” genoemd). 
Klimatologische veranderingen zorgen er bijvoorbeeld voor dat steeds meer 
preventief en curatief moet worden opgetreden op het vlak van noodplanning en 
crisisbeheer. Ook het aantal evenementen die plaatsvinden en waar het thema 
veiligheid hoog op de agenda staat, kent binnen verschillende gemeenten een zeer 
gevoelige stijging. 

De hierboven vernoemde gemeenten vonden elkaar in eenzelfde zoektocht naar een 
optimale invulling van deze functie. Door het bundelen van de krachten doelen de 
gemeentebesturen onder meer op de volgende zaken: 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 27 

- Er wordt beoogd om een zo uniform mogelijke werkwijze na te streven (bv. 
eenzelfde stramien inzake algemene en bijzondere nood- en interventieplannen, 
actiekaarten, veiligheidsvergaderingen, evacuatieprocedures, organisatie van 
noodplanoefeningen, etc.). 
- Er wordt gestreefd naar een gestroomlijnde beleidscoördinatie van incidenten. 
- Tevens is het de bedoeling om via deze manier van werken naar een 
optimalisering van een coördinatie voor, tijdens en na de multidisciplinaire 
samenwerking op het vlak van crisissen. 

4. Organisatie en takenpakket 
A. Organisatie 
De intergemeentelijke noodplancoördinator wordt gedeeld onder de hierboven 
vernoemde gemeentebesturen. Dit houdt in dat hij/zij voor de respectievelijke 
besturen zal werken overeenkomstig de afgesproken verdeelsleutel. De 
intergemeentelijke noodplancoördinator heeft een bureau in de gemeente Schoten. 
De persoon zal zich er echter toe verbinden om zich voldoende te begeven naar alle 
besturen met oog op het onderhouden van relaties en het creëren van voldoende 
betrokkenheid. 

B. Takenpakket 
Het takenpakket van de intergemeentelijke noodplanambtenaar ziet er voor elk 
participerend gemeentebestuur als volgt uit: 

1. Voorbereidende taken: 
- Het beheren van de nood- & interventieplannen; 
- Het actueel houden van een incident en crisismanagementsysteem; 
- Het organiseren van een 7/7 en 24/24 permanentie voor de noodplanning, 
binnen de participerende gemeenten of door het opzetten van samenwerkingen 
met andere gemeente(s) zodat de continuïteit van de dienst gegarandeerd blijft 
tijdens afwezigheden, vakantieperiodes, ziekte…; 
- Het organiseren en bijwonen van multidisciplinaire oefeningen; 
- Het uitwerken en onderhouden van een gemeentelijke (psychosociale) 
hulpverleningsnetwerken; 
- De voorbereiding, de coördinatie en de nabespreking van de evenementen op 
de grondgebieden, in het bijzonder wat betreft de mogelijke impact op de 
openbare veiligheid; 
- Het onderhouden van het secretariaat van de gemeentelijke veiligheidscellen; 
- Het ondersteunen van de communicatieambtenaren in het uitwerken van 
monodisciplinaire interventieplannen voor discipline 5; 
- Het vertegenwoordigen van de gemeenten in de bovenlokale initiatieven met 
betrekking van noodplanning waaronder de overlegstructuren voor 
grensoverschrijdende veiligheidsproblematieken, de intergemeentelijke 
overlegcomités (IOC), provinciale overlegmomenten …; 
- Het beheren van de budgetten van de diensten noodplanning; 
- Het onder de aandacht houden van de nood- en interventieplanning en het 
crisisbeheer bij alle actoren; 
- Het organiseren van de gemeentelijke coördinatiecomités en de gemeentelijke 
crisiscentra uitrusten; 
- Campagnes van de hogere overheid implementeren in de lokale werking; 
- Het leggen en onderhouden van relaties met mensen in en buiten de 
organisaties en bij een incident zoeken naar mogelijkheden om dit netwerk 
optimaal te benutten. 
2. Tijdens een incident 
- Het verzamelen van Informatie over het incident; 
- Het incident van nabij opvolgen; 
- In geval van fasering als expert deel uitmaken van de CP-Ops (o.a. als liaison 
naar de gemeentelijke diensten zoals milieudienst, technische dienst, 
communicatiedienst, etc.); 
- De burgemeester ondersteunen en adviseren tijdens het verloop van het 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 28 

incident; 
- Bij opschaling naar een gemeentelijke fase: het CC-GEM opstarten, de 
coördinatie ervan waarnemen, informatie delen met de diverse betrokkenen, de 
situatie opvolgen en rapporten maken, het CCGEM afsluiten en de overgang van 
crisiswerking naar reguliere werking en nazorg garanderen. 
3. Nazorg 
- Bij natuurrampen: schadegevallen verzamelen en bundelen voor Vlaamse of 
federale overheid; 
- Het ondersteunen van betrokkenen bij de verwerking van 
rampenschadedossiers; 
- Het evalueren van de aanpak van het incident en deze omzetten in een 
verbetertraject; 
- Het opvolgen van een eventuele financiële afhandeling. 

5. Duur 
Deze overeenkomst gaat in zodra de gemeenteraden van de respectievelijke 
gemeenten zich hiermee akkoord verklaard hebben en geldt in principe voor 
onbepaalde duur tenzij ze ontbonden wordt. 

6. Kostenregeling 
De participerende gemeentebesturen komen overeen om de kost van een 
intergemeentelijke noodplanambtenaar te delen overeenkomstig de hierboven 
genoemde verdeelsleutel. 
Deze kosten komen neer op: 

A. Loonkost: 
- € 68.000 (incl. verlof, eindejaarstoelage, patronale bijdragen) 
- Op A-niveau, met 8 jaar anciënniteit 
B. Werkingskost: 

Jaarlijkse kosten 

mobiliteit leasewagen 5000 

  brandstof 1000 

  verzekering 500 

(data)abonnementen gsm + 4G-router 800 

  astrid 400 

ICT (groot) gsm (2-jaarlijks) - laptop en toebehoren (4-jaarlijks) 500 

opleiding studiedagen 500 

niet-nominatief lectuur, kleine ICT-zaken, etc. 125 

    8825 

Eénmalig 

opleiding PGRM (indien van toepassing) 2500 

PBM's hesje, fluojas, broek, helm, etc. 500 

communicatie astridzender 1000 

    4000 

C. Verdeelsleutel: 
Er wordt een verdeelsleutel op basis van een tijdsbesteding gehanteerd om de 
kosten te verdelen. Dit houdt het volgende in: 2/5 voor Schoten en 1/5 voor de 
andere gemeenten. 
Concreet betekent dat: 
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- Schoten: 2/5e = € 32.330/jaar; 
- Schilde: 1/5e = € 16.165/jaar; 
- Ranst: 1/5e = € 16.165/jaar; 
- Zandhoven: 1/5e = € 16.165/jaar. 
Deze verdeelsleutel geldt voor de jaren 2019 tot en met 2024. 

Artikel 2. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur, worden gemachtigd om de 
samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Zandhoven te ondertekenen. 

Artikel 3. 
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de gemeente Schoten en aan de 
financieel directeur. 

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

"Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn nogal verschillend opgemaakt. Op 
welke basis zijn de gemeentes samengenomen?" 

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

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

Samenwerkingsovereenkomst met Brandweer Zone Rand in het 
kader van de aankoop van een zware materieelwagen via afname 
raamcontract Vlaamse Overheid: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder artikel 42, § 1. 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen. 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Gelet op het besluit van de Zoneraad van Brandweer Zone Rand van 8 juni 2018 tot 
goedkeuring van de Begrotingswijziging 1 waarin de aankoop van de zware 
materieelwagen voor brandweerpost Zandhoven nominatief voorzien werd en vermeld 
staat. 

Overwegende dat de aankoop van voormelde materieelwagen voor Brandweer Zone Rand 
bij voorkeur via afname van het raamcontract van de Vlaamse Overheid gebeurt, maar 
dit niet mogelijk is voor een hulpverleningszone;- dat door de afname via raamcontract, 
de aanbestedingsprocedure niet doorlopen moet worden omdat een aanbestedende 
overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting 
om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. 

Gelet op de besprekingen tussen de gemeente Zandhoven en de Brandweer Zone Rand;- 
dat uit voormelde besprekingen gekomen is dat de gemeente Zandhoven de aankoop zal 
doen en de administratieve afhandeling op zich zal nemen en de Brandweer Zone Rand 
eigenaar zal worden van de zware materieelwagen bij betaling van de volledige koopsom. 
De overdracht zal gebeuren op de brandweerpost Zandhoven. 

Overwegende dat, gelet op voorgaande, het noodzakelijk is om een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Brandweer Zone Rand. 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst dat voorgelegd wordt. 
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Overwegende dat het noodzakelijk is om afgevaardigden aan te duiden die gemachtigd 
zijn om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens de gemeenteraad. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende overeenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en Brandweer Zone Rand voor de aankoop van een zware materieelwagen via 
afname raamcontract Vlaamse Overheid: 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE ZANDHOVEN EN BRANDWEER 
ZONE RAND OVER DE AANKOOP VAN 1 ZWARE MATERIEELWAGEN TEN BEHOEVE VAN 

BRANDWEER ZONE RAND 

De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen: 

De gemeente Zandhoven, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven; vertegenwoordigd door 
de heer Richard Bastanie, voorzitter Gemeenteraad en Annick Smeets, algemeen 
directeur; in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 22 november 2018 

hierna genoemde de gemeente; 

en 

Brandweer Zone Rand, Ruiterijschool 1 bus 2, 2930 Brasschaat; vertegenwoordigd 
door de Bart Seldeslachts, voorzitter en Katrien De Maeyer, zonecommandant wnd; 
in uitvoering van het besluit van de zoneraad van 30 november 2018, houdende de 
goedkeuring van de aankoop van 1 zware materieelwagen door de gemeente 
Zandhoven 

hierna genoemd de zone; 

Artikel 1: onderwerp van de samenwerkingsovereenkomst 
De gemeente gaat ten behoeve van de zone over tot de aankoop van 1 zware 
materieelwagen bij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid. De 
aankoop door de gemeente gebeurt op vraag van het zonecollege van de zone van 9 
november 2018 en moet gekaderd worden in de situatie dat een hulpverleningszone 
als federale instelling niet gemachtigd is om rechtstreeks aankopen te plaatsen bij 
het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid. 

Artikel 2: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de zone heeft uitsluitend 
betrekking op de aankoop van 1 zware materieelwagen ten behoeve van de zone via 
het raamcontract van het Agentschap Facilitair Bedrijf. 

De gemeente zal daartoe in de gemeenteraad van 22 november 2018 de beslissing 
nemen om in te stappen in het raamcontract van het Agentschap Facilitair Bedrijf 
van de Vlaamse Overheid, perceel 4 van het Bijzonder bestek 2014/AFM/AO/25730 
toegewezen aan Scania Belgium nv. Het college van burgemeester en schepenen zal 
in zitting van 26 november 2018 ten behoeve van de zone 1 zware materieelwagen 
aankopen in uitvoering van het raamcontract. 

Artikel 3: Engagementen van beide partners in de samenwerkingsovereenkomst 
De gemeente verbindt zich ertoe om de aankoop ten behoeve van de zone effectief 
uit te voeren en bij de levering van de zware materieelwagen de aankoopprijs aan 
Scania nv te betalen. 
De oplevering van de zware materieelwagen zal gebeuren in de brandweerpost 
Zandhoven in aanwezigheid van een afgevaardigde van de gemeente Zandhoven, de 
projectleider logistiek van de zone en de lokaal commandant van de brandweerpost 
Zandhoven. 
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De zone wordt aansluitend, na de (terug)betaling van de aankoopprijs aan de 
gemeente, eigenaar van de zware materieelwagen. 

Artikel 2. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur, worden gemachtigd om de 
samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Zandhoven te ondertekenen. 

Artikel 3. 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 2019/0410-00/243000. 
Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de Brandweer Zone Rand en aan de financieel 
directeur worden overgemaakt. 

Brandweer Zone Rand: aankopen van een zware materieelwagen 
via afname raamcontract Vlaamse Overheid 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder artikels 42 §1 en 43 
§2,11. 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen. 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

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. 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 15. 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren. 

Gelet op het besluit van de Zoneraad van Brandweer Zone Rand van 8 juni 2018 tot 
goedkeuring van de Begrotingswijziging 1 waarin de aankoop van de zware 
materieelwagen voor brandweerpost Zandhoven nominatief voorzien werd en vermeld 
staat. 

Gelet op zijn beslissing van heden waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente Zandhoven en Brandweer Zone Rand werd goedgekeurd. 

Overwegende dat in de begroting 2018 de aanschaf van een nieuwe zware 
materieelwagen voorzien is voor brandweerpost Zandhoven. 

Overwegende dat in het opgestelde en goedgekeurde materieelplan een aantal 
voertuigtypes omschreven worden om aldus uniformiteit te creëren over alle posten 
binnen Brandweer Zone Rand;- dat de voormelde materieelwagen een voertuig is dat 
behoort tot de categorie ‘specialistisch materieel’. 

Overwegende dat het tot de taken van Brandweer Zone Rand behoort om in te staan 
voor voldoende en kwalitatief materieel en uitrusting om de maximale veiligheid op het 
grondgebied te kunnen bieden;- dat naast brand- en incidentbestrijding van gevaarlijke 
stoffen ook technische hulpverlening een basistaak van de brandweer is. 

Overwegende dat in de afgelopen jaren al geïnvesteerd werd in de uitrusting van de 
multifunctionele autopompen die de basis vormen voor quasi elke inzet op vlak van 
technische hulpverlening;- dat dit materieel echter onvoldoende is om zware bevrijdingen 
te kunnen uitvoeren, zoals o.a.: 
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• fietser/voetganger onder vrachtwagen of trein; 
• verkeersongeval met tram, bus, vrachtwagen of trein; 
• bevrijden van personen onder puin na ontploffing of instorting. 

Overwegende dat er naast deze werkzaamheden ook nood is aan een voertuig met kraan 
en lier om volgende werkzaamheden te kunnen uitvoeren: 

• verslepen van bomen of ander materieel bij storm; 
• vrijmaken van de openbare weg; 
• stabiliseren van voertuigen of andere objecten in taluds, grachten of op bruggen. 

Overwegende dat om bovenstaande opdrachten op een veilige en doeltreffende manier te 
kunnen uitvoeren er nood is aan de aankoop van een zware materieelwagen voor de post 
Zandhoven. 

Overwegende dat het type vrachtwagen dat geschikt is om een dergelijk voertuig te 
ontwikkelen wordt aangeboden via het raamcontract ‘Aankoop vrachtwagens voor de 
Vlaamse Overheid’;- dat de hulpverleningszones echter niet gemachtigd zijn om via deze 
open raamovereenkomsten aankopen te doen gezien zij niet onder toezicht staan van de 
Vlaamse Overheid. 

Overwegende dat aankopen uit deze contracten wel mogelijk zijn wanneer de 
hulpverleningszone een samenwerkingsovereenkomst afsluit met een lokaal bestuur;- 
dat het lokaal bestuur de aankoop kan doen conform de samenwerkingsovereenkomst en 
deze tegen de aankoopsom kan overdragen aan Brandweer Zone Rand. 

Overwegende dat voor de aankoop van voormeld voertuig geopteerd wordt om in te 
tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid met besteknr. 
2014/AFM/OO/25730 perceel 4, via een lokaal bestuur, in casu de gemeente 
Zandhoven;- dat dit bestek een vrachtwagen Scania van het type P370B4x4Hz aanbiedt 
met een bijhorende kraan van het type PK 19.001SLD5B voor het optillen en verplaatsen 
van lasten en winch van het type Rotzler Treibmatic TR 080/7 voor onder andere het 
horizontaal verslepen van zware lasten;- dat in de raamovereenkomst eveneens kan 
geopteerd worden voor een ombouw van het voertuig tot volwaardige zware 
materieelwagen door leverancier Scania Belgium nv. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt de aankoop van een ‘zware materieelwagen ten behoeve van 
Brandweer Zone Rand via afname raamcontract Vlaamse Overheid’ met besteknummer 
2014/AFM/OO/25730 perceel 4 goed. 

Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van 
dit besluit. 

Artikel 3. 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 2019/0410-00/243000. 
Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de Brandweer Zone Rand en aan de financieel 
directeur worden overgemaakt. 

AGB Zandhoven: aanstelling van de bedrijfsrevisor voor de 
boekjaren 2018, 2019 en 2020 

De gemeenteraad, 
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Gelet op zijn beslissing van 8 september 2011, houdende oprichting van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Zandhoven alsmede goedkeuring van de statuten. 

Gelet op de beslissing van 13 december 2011 van de Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende 
goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad van Zandhoven van 8 september 
2011, waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf van Zandhoven wordt opgericht en de 
statuten van het bedrijf zijn vastgesteld. 

Gelet op zijn beslissing van 19 december 2013 waarbij de statuten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Zandhoven werden gewijzigd en in het bijzonder op artikel 21 van de 
gewijzigde statuten dat stelt dat “De controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de 
jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één 
commissaris. Die commissaris is een erkende bedrijfsrevisor en wordt benoemd door de 
gemeenteraad. Hij is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die zijn 
ambt en zijn bevoegdheid regelen. De commissaris wordt benoemd voor een 
hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kan de commissaris 
tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden 
ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 136 van het 
Wetboek van vennootschappen”. 

Overwegende dat de aanstelling van de bedrijfsrevisor tot stand is gekomen via de 
procedure van de aangenomen factuur. 

Overwegende dat drie vennootschappen van bedrijfsrevisoren een offerte hebben 
ingediend bij het gemeentebestuur. 

Gelet op het verslag van mededinging van de financieel directeur. 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 
2018 waarbij wordt geadviseerd om de overheidsopdracht voor de aanstelling van een 
bedrijfsrevisor toe te wijzen aan de economisch meest voordelige offerte zijnde Callens, 
Pirenne, Theunissen & Co. 

Publieke stemming: 

Met 14 stemmen voor (Richard Bastanie, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, May 
Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van 
Hecke, Geert Van Laer, Luc Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam), 1 
stem tegen (Paul Stulens), 6 onthoudingen (Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, 
Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier) 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Callens, Pirenne, Theunissen & Co Bvba, gevestigd te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 
232/4 wordt aangesteld als commissaris, die belast wordt met de controle op 
aanrekeningen 2018, 2019 en 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal aan het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven en aan 
de financieel directeur van de gemeente Zandhoven worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Stulens P., die het volgende verklaart: 

“Voorzitter, ik zou willen vragen om dit punt te verdagen om na verder beraad een 
nieuwe beslissing te nemen. AGB’s zijn ondernemingen en moeten zoals 
vennootschappen een jaarrekening formaat Nationale Bank opstellen. Enkel grote 
ondernemingen moeten hun jaarrekening laten controleren door een bedrijfsrevisor. AGB 
Zandhoven is geen grote onderneming, dus moet dit niet laten doen. Daarnaast moeten 
de AGB’s ook nog een rapportering opstellen volgens de BBC regels, de Beleids- en 
Beheerscyclus. In de huidige wetgeving moeten deze rapporten wel nog gecontroleerd 
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worden door een bedrijfsrevisor. Doch dit verandert van zodra het nieuwe Decreet Lokaal 
Bestuur volledig in werking treedt. Vanaf dan is de tussenkomst van een bedrijfsrevisor 
niet meer nodig voor deze BBC rapporten. Indien we als AGB gewoon afwachten gaan de 
regels in vanaf 1 januari 2020, en moet het rapport over 2020, op te stellen begin 2021, 
niet meer gecontroleerd worden. Maar we kunnen als AGB ook ervoor opteren om de 
nieuwe regels reeds toe te passen vanaf 1 januari 2019. Dan moet het rapport over 
2019, op te stellen begin 2020, ook al niet meer gecontroleerd worden. In dit laatste 
geval moeten we een bedrijfsrevisor aanstellen voor slechts één jaar, in het andere geval 
voor slechts twee in plaats van drie jaar. We kunnen dus één of tweemaal 3.300 € 
uitsparen. Dit is misschien niet veel, doch er zijn voldoende hulpbehoevenden en 
verenigingen die dit geld beter zouden kunnen gebruiken.” 

… 

“Het argument dat het bij onze AGB over grote sommen gaat en dat dit dus toch beter 
door een bedrijfsrevisor zou worden gecontroleerd, wil ik niet aanvaarden. Want dit 
betekent dat u argwanend bent tegenover het werk van onze financieel directeur die 
steeds prima werk aflevert. Ook het argument dat een bedrijfsrevisor steeds voor een 
periode van drie jaar moet benoemd worden klopt niet. Dit geldt immers enkel voor 
mandaten in vennootschappen, en AGB’s zijn geen vennootschappen. Om het met de 
woorden van Bart De Wever te zeggen hebben AGB’s een rechtsvorm ‘sui generis’, dus 
enig in zijn soort. Ik verzoek dus nogmaals om de verdaging van dit punt.” 

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

Drie kerkfabrieken: budgetwijziging 2018: akteneming 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 50 van het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij Decreet van 7 mei 
2012, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, 
dat stipuleert dat de budgetwijzigingen na het advies van het erkend representatief 
orgaan vóór 15 september van het lopende jaar gecoördineerd bij de gemeenteoverheid 
worden ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren. 

Gelet op de vergaderingen van: 

- Sint Stefaan van Massenhoven op 20 juni 2018; 
- Sint Petrus en Paulus van Pulle op 11 september 2018; 
- O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen van Pulderbos op 11 september 2018. 

waarop de budgetwijzigingen werden goedgekeurd. 

Overwegende dat Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, in zijn 
hoedanigheid van erkend representatief orgaan een gunstig advies heeft verleend aan de 
budgetwijzigingen 2018 van de kerkfabrieken: 

- Sint Stefaan van Massenhoven op 17 september 2018; 
- Sint Petrus en Paulus van Pulle op 24 september 2018; 
- O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen van Pulderbos op 17 september 2018. 

Overwegende dat de budgetwijzigingen op Relgiopoint werden ingediend op 6 oktober 
2018. 

Overwegende dat - overeenkomstig artikel 48 van het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd 
bij Decreet van 7 mei 2012, betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten - de gemeenteraad akte dient te nemen van de budgetwijzigingen 
wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan. 
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Overwegende dat in de budgetwijzigingen 2018 van hoger aangehaalde kerkfabrieken, 
de gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het 
voor ieder kerkfabriek goedgekeurde meerjarenplan. 

Gelet op het overleg gehouden op 12 november 2018 tussen een afvaardiging van het 
Centraal Kerkbestuur Zandhoven en het college van burgemeester en schepenen. 

Akteneming 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen 2018 van de kerkfabrieken O.-
L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen van Pulderbos, Sint Petrus en Paulus van Pulle en Sint 
Stefaan van Massenhoven. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal geüpload worden op Relgiopoint. 

Vijf kerkfabrieken: budget 2019: akteneming 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 46 van het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij Decreet van 7 mei 
2012, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, 
dat stipuleert dat de kerkraad jaarlijks, op basis van het meerjarenplan, het budget van 
de kerkfabriek voor het volgend jaar vaststelt en het in voorkomend geval voor 30 juni 
indient bij het centraal kerkbestuur. 

Overwegende dat het budget bestaat uit een investeringsbudget en een 
exploitatiebudget. 

Overwegende dat de budgetten van de verschillende kerkraden, na advies van het 
erkend representatief orgaan, jaarlijks voor 1 oktober bij de gemeenteoverheid 
gecoördineerd dienen ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de 
kerkfabrieken ressorteren. 

Gelet op de vergaderingen van 
- St.-Amelberga van Zandhoven op 6 juni 2018; 
- O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen van Pulderbos op 27 juni 2018; 
- Sint Petrus en Paulus van Pulle op 30 mei 2018; 
- St.-Stefaan van Massenhoven op 20 juni 2018; 
- St.-Willibrordus van Viersel op 22 mei 2018. 
waarop de budgetten 2019 werden goedgekeurd. 

Overwegende dat Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, in zijn 
hoedanigheid van erkend representatief orgaan, een gunstig advies heeft verleend aan 
het budget 2019: 
- St.-Amelberga van Zandhoven op 27 augustus 2018; 
- Sint Petrus en Paulus van Pulle op 27 augustus 2018; 
- St.-Stefaan van Massenhoven op 27 augustus 2018; 
- St.-Willibrordus van Viersel op 27 augustus 2018. 
en een gunstig advies met opmerkingen heeft verleend aan het budget 2019: 
- O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen van Pulderbos op 27 augustus 2018. 

Overwegende dat de budgetten op Relgiopoint werden ingediend op 9 september 2018. 

Overwegende dat - overeenkomstig artikel 48 van het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd 
bij Decreet van 7 mei 2012, betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten - de gemeenteraad akte dient te nemen van het budget wanneer de 
gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen 
in het goedgekeurde meerjarenplan. 
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Overwegende dat in het budget 2019 van iedere kerkfabriek, de gemeentelijke bijdrage 
binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het voor ieder kerkfabriek 
goedgekeurde meerjarenplan. 

Gelet op het overleg gehouden op 12 november 2018 tussen een afvaardiging van het 
Centraal Kerkbestuur Zandhoven en het college van burgemeester en schepenen. 

Akteneming 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabrieken St.-Amelberga 
van Zandhoven, O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen van Pulderbos, Sint Petrus en 
Paulus van Pulle, St.-Stefaan van Massenhoven en St.-Willibrordus van Viersel. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal geüpload worden op Relgiopoint. 

De voorzitter vraagt aan de gemeenteraad of het oké is om de punten 17, 18, 19, 21, 
22, 24 en 25 tesamen te behandelen maar wel apart te stemmen. 

De gemeenteraad gaat hiermee eenparig akkoord. 

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 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve 
vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv 
genoemd. 

Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 
1969. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 
waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN 
dienstverlening. 

Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 
wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende 
vereniging. 

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de 
buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de 
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 en bij ministerieel besluit 
van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 waarbij de 
statutenwijziging en de verlening van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 2034 werd 
goedgekeurd, en bevestigd bij Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016. 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening. 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in bijzonder artikel 605. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om de statuten van IGEAN dienstverlening tijdig in 
overeenstemming te brengen met bovenstaand decreet; - dat het noodzakelijk is om in 
2018 reeds een eerste statutenwijziging te doen, ondanks het principe dat er geen 
statutenwijziging mogelijk is in het jaar van de verkiezingen, maar van dit principe wordt 
uitdrukkelijk afgeweken in het decreet lokaal bestuur;- dat de voorliggende 
statutenwijziging enkel betrekking heeft op de: 
- samenstelling van de raad van bestuur; 
- de wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur. 

Overwegende dat daarbij de volgende documenten via het infonet ter beschikking gesteld 
werden van de deelnemers bij het onderwerp van statutenwijziging: 

1. Juridisch kader 
2. Besluitvorming IGEAN – voorbereiding van het voorstel 
3. Reacties van de gemeenten op het initieel voorstel 
4. Besluitvorming IGEAN – goedkeuring ontwerp statutenwijziging 
5. Verdere timing en werkwijze 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd, en in het bijzonder artikel 39. 

Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief 
genoemd. 

Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten, waarin wordt bepaald 
dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene 
vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar. 

Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategieën voor het volgende boekjaar worden besproken en 
een door de raad van bestuur opgestelde begroting wordt voorgelegd. 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 12 september 2018 om de 
buitengewone algemene vergadering te organiseren op woensdag 19 december 2018 te 
19.00 uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem met volgende dagorde: 

1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor 2019 
2. Goedkeuren van de begroting 2019 
3. Goedkeuren statutenwijziging 
4. Kennisname ondernemingsplan 2019-2024 - evaluatieverslag 

Gelet op het schrijven van IGEAN dienstverlening van 17 september 2018 met de 
uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van 
woensdag 19 december 2018;- dat de documenten met betrekking tot de 
statutenwijziging vanaf dan via het infonet ter beschikking gesteld werden. 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 24 oktober 2018 houdende de 
goedkeuring van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor 2019 evenals aan de begroting 2019;- dat de documenten via het infonet ter 
beschikking gesteld werden. 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering. 

Gelet op zijn beslissing tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor 
de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening. 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger 
wordt vastgesteld. 
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Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering geen financiële gevolgen heeft 
voor het bestuur. 

Gelet op de toelichting. 

Gelet op de bespreking. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone 
algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op woensdag 
19 december 2018 om 19.00 uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van 
alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 

1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor 2019 
2. Goedkeuren van de begroting 2019 
3. Goedkeuren statutenwijziging 
4. Kennisname ondernemingsplan 2019-2024 - evaluatieverslag 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening van woensdag 19 december 2018 om 19.00 uur deel te nemen aan de 
bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken. 

Artikel 3. 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN 
dienstverlening worden bezorgd. 

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

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

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 

De gemeenteraad, 

Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 
november 2003. 

Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 
oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid. 

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door de 
buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 en gepubliceerd in de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120368. 
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Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door de 
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013, en goedgekeurd bij 
Ministerieel Besluit van 10 april 2014. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 waarbij de 
statutenwijziging en de verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 juni 2034 werden 
goedgekeurd, en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016. 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in bijzonder artikel 605. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om de statuten van IGEAN milieu & veiligheid tijdig 
in overeenstemming te brengen met bovenstaand decreet; - dat het noodzakelijk is om 
in 2018 reeds een eerste statutenwijziging te doen, ondanks het principe dat er geen 
statutenwijziging mogelijk is in het jaar van de verkiezingen, maar van dit principe wordt 
uitdrukkelijk afgeweken in het decreet lokaal bestuur;- dat de voorliggende 
statutenwijziging enkel betrekking heeft op de: 
- samenstelling van de raad van bestuur; 
- de wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur. 

Overwegende dat daarbij de volgende documenten via het infonet ter beschikking gesteld 
werden van de deelnemers bij het onderwerp van statutenwijziging: 

1. Juridisch kader 
2. Besluitvorming IGEAN – voorbereiding van het voorstel 
3. Reacties van de gemeenten op het initieel voorstel 
4. Besluitvorming IGEAN – goedkeuring ontwerp statutenwijziging 
5. Verdere timing en werkwijze 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd, en in het bijzonder artikel 39. 

Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief 
genoemd. 
Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten, waarin wordt bepaald 
dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene 
vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar. 

Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategieën voor het volgende boekjaar worden besproken en 
een door de raad van bestuur opgestelde begroting wordt voorgelegd. 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 12 september 2018 om de 
buitengewone algemene vergadering te organiseren op woensdag 19 december 2018 om 
19.00 uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem, met de volgende dagorde: 

1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor 2019 
2. Goedkeuren van de begroting 2019 
3. Goedkeuren statutenwijziging 
4. Innovatiefonds – bepalen bijdrage 
5. Kennisname ondernemingsplan 2019-2024 – evaluatieverslag. 

Gelet op het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 17 september 2018 met de 
uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van 
woensdag 19 december 2018;- dat de documenten met betrekking tot de 
statutenwijziging vanaf dan via het infonet ter beschikking gesteld werden. 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 24 oktober 2018 houdende de 
goedkeuring van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor 2019 evenals aan de begroting 2019 en de nota over het innovatiefonds en de 
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geraamde bedragen voor 2019;- dat de documenten via het infonet ter beschikking 
gesteld werden. 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger 
van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid. 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger 
wordt vastgesteld. 

Overwegende dat de buitengewoon algemene vergadering geen financiële gevolgen heeft 
voor het bestuur. 

Gelet op de toelichting. 

Gelet op de bespreking. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone 
algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op 
woensdag 19 december 2018 om 19.00 uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem 
evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende 
beslissingen: 

1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor 2019 
2. Goedkeuren van de begroting 2019 
3. Goedkeuren statutenwijziging 
4. Innovatiefonds – bepalen bijdrage 
5. Kennisname ondernemingsplan 2019-2024 – evaluatieverslag. 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid van woensdag 19 december 2018 om 19.00 uur deel te nemen aan de 
bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken. 

Artikel 3. 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & 
veiligheid worden bezorgd. 

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 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2, 
5° en 195. 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in 
het bijzonder de artikelen 44, 46, 47 en 48. 

Gelet op zijn beslissing van 17 december 1998 houdende de toetreding van de gemeente 
Zandhoven tot de Intergemeentelijke Vereniging voor het Crematoriumbeheer in de 
provincie Antwerpen (I.V.C.A.):- dat in de loop van 2013 de naam van I.V.C.A. 
veranderd werd in PONTES. 

Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van PONTES van 
woensdag 26 oktober 2018. 

Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen. 

Overwegende dat iedere intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene 
vergadering moet organiseren tijdens dewelke de te ontwikkelen activiteiten en het 
budget voor het volgende dienstjaar worden behandeld. 

Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 19 december 2018. 

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

Gelet op zijn beslissing van 22 mei 2014 waarbij de heer Bastanie Richard en de heer 
Willems Rudolf, respectievelijk werden aangesteld tot vertegenwoordiger van de 
gemeente Zandhoven en tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de 
gemeente, om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van de 
intergemeentelijke vereniging PONTES die vanaf het jaar 2014 tot en met 31 december 
2018 worden georganiseerd. 

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

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Er wordt akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
PONTES van 19 december 2018, die bestaat uit de volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag 4 juli 2018 – goedkeuring 
2. Beleid: beleidsnota 2019 – goedkeuring 
3. Financiën: budget 2019 – goedkeuring 
4. Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2018-2020) – goedkeuring 
5. Bestuur: fusie gemeenten Overpelt en Neerpelt – goedkeuring 
6. Bestuur: voorstel provincie Antwerpen i.v.m. waardering aandelen – goedkeuring 
7. Beleid: evaluatienota 2013-2018 – goedkeuring 
8. Varia en rondvraag 

Artikel 2. 
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de 
gemeente wordt opgedragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de 
gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid. 

Artikel 3. 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van PONTES van 19 december 
2018 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
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beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen 
om de volledige agenda af te werken. 

Artikel 4. 
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 

CIPAL: goedkeuring van de statutenwijziging 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid 
van de gemeenteraad. 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(hierna kortweg “DIS”), zoals gewijzigd op 18 januari 2013. 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van CIPAL DV. 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg 
“DLB”) en in het bijzonder op art. 605 van het DLB. 

Overwegende dat de statuten van Cipal dv dienen gewijzigd te worden om deze in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het DLB inzake (1) de 
samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur 
en (2) inzake de afschaffing van het directiecomité als orgaan van dagelijks bestuur. 

Overwegende dat ook nog een beperkt aantal andere wijzigingen in de statuten 
doorgevoerd worden zoals uiteengezet in de toelichtende nota bij het ontwerp van 
statutenwijziging. 

Overwegende dat hiertoe op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur een buitengewone 
algemene vergadering van Cipal dv zal plaatsvinden. 

Gelet op de statuten van Cipal dv, zoals laatst gewijzigd op 15 december 2017, 
goedgekeurd bij besluit van 7 februari 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur. 

Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv, goedgekeurd door de raad van 
bestuur in zitting van 11 september 2018 en per aangetekend schrijven van 12 
september 2018 aan de gemeente overgemaakt. 

Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging. 

Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene 
vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur 
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;- dat de beslissingen terzake 
van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat 
bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering. 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal dv. 

Na beraadslaging en stemming. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Maakt zich, na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het 
ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de 
hierna goedgekeurde artikelen eigen. 

Artikel 2. 
Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 
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Artikel 3. 
Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed. 

Artikel 4. 
Keurt de wijziging van artikel 37 van de statuten goed. 

Artikel 5. 
Keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten goed. 

Artikel 6. 
Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in 
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. 

Artikel 7. 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere 
algemene vergadering van CIPAL van 14 december 2018 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit 
besluit. 

Artikel 8. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-
Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 

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 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid 
van de gemeenteraad. 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(hierna kortweg “DIS”), zoals gewijzigd op 18 januari 2013. 

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL DV 
van 15 december 2017 (hierna kortweg “CIPAL”). 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg 
“DLB”) en in het bijzonder op art. 605 van het DLB. 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van CIPAL DV. 

Gelet op zijn beslissing van 14 november 2013, waarbij de heer Geens Joris, destijds 
raadslid en de heer Soetemans Hans, schepen, respectievelijk werden aangesteld tot 
vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven en tot plaatsvervanger van de 
vertegenwoordiger van de gemeente, om deel te nemen aan alle algemene 
vergaderingen van de dienstverlenende vereniging CIPAL die vanaf het jaar 2014 tot en 
met 31 december 2018 worden georganiseerd. 

Gelet op de Bijzondere Algemene Vergadering van CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 14 
december 2018 om 10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1 te 
2430 Laakdal. 

Gelet op de oproeping van 9 oktober 2018 tot de Buitengewone Algemene Vergadering 
van Cipal van 14 december 2018 met de volgende agendapunten: 

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip 
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 

2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te 
vervangen door volgende zin:“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 
Geel, Gasthuisbos 4.” 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 44 

3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen 
door volgende tekst:“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur 
met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de 
oproepingstermijn kan worden verkort tot minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het 
geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, wordt de bijeenroeping van 
de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen voor haar zitting bij 
aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de 
deelnemers medegedeeld.”Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het 
zesde lid te schrappen. 

4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door 
volgende tekst:“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig 
te beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig 
kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen. Die 
vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die een tweede 
maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. 
De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.” 

5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan 
de tekst luidt als volgt: 

“Artikel 49. 

§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar 
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende 
wijzigingen van de statuten automatisch van toepassing: 

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door 
“vijftien”; 

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord 
“gemeentelijke” ingevoegd; 

- in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en 
achter het woord “decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd; 

- aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt 
“Maximaal twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.” 

- in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt; 

- in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende 
gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een 
gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende 
gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde 
doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk 
gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van 
bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar 
bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal 
bestuur, niet van toepassing.”; 

- de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst: 

“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door 
ten hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die 
lid is met raadgevende stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot 
lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan 
te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt 
van het college van burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te 
leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de 
raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden; 

§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de 
algemene vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het 
aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik met raadgevende stem de zittingen 
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van de raad van bestuur bij.Bij verlies van het mandaat van een 
overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid met raadgevende 
stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, heeft de 
gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht 
onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus 
aangewezen lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en 
voltooit het mandaat van zijn voorganger. 

§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de 
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de 
rangorde van de aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende 
volgorde als volgt: 

• in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de 
gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op 
hun voordracht benoemd bestuurder; 

• in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van 
stemmen door hun gemeenteraad aangewezen werden; 

• vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de 
meerderheid van de bestuurders; 

- tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt 
gegeven aan het jongste aangewezen lid. 

Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont 
vanaf dat ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een 
overeenkomstig deze paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het 
verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, komt het opengevallen 
mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte 
rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus 
aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur 
bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger. 

§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. 
Het is hernieuwbaar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene 
vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 

§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het 
lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende 
stem wordt geacht ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting 
waartoe wordt beslist door de gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.” 

- artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité); 

- in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks 
bestuur, door het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo 
directiecomité)” geschrapt; 

- in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt. 

§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te 
coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf 
plaatsvinden.” 

6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te 
brengen met de genomen besluiten. 

7. Statutaire ontslagen en benoemingen. 

8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 

Gelet op zijn beslissing van heden waarbij het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv 
werd goedgekeurd. 
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Gelet op de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 7 en 8 van de 
Buitengewone Algemene Vergadering. 

Gelet op het voorstel van de Raad van Bestuur van Cipal. 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 
1, 7 en 8 te weigeren. 

Na verdere bespreking. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
1, 7 en 8 van de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal van 14 december 2018, 
zoals overgemaakt per e-mail van 10 oktober 2018, goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere 
algemene vergadering van CIPAL van 14 december 2018 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit 
besluit. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-
Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 

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 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking 
bepaalt dat het mandaat van de afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient 
vastgesteld te worden. 

Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de 
afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere 
organen. 

Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op 
maandag 17 december 2018 om 11 uur op het administratief hoofdkantoor (Desguinlei 
246 – 2018 Antwerpen) 

Gelet op de brief van 26 juni 2018 waarmee Pidpa het voorstel van statutenwijziging 
heeft meegedeeld. 

Gelet op de uitnodigingsbrief van 22 oktober 2018 waarmee Pidpa de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering heeft meegedeeld. 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Statutenwijziging - goedkeuring. 
3. Code van goed bestuur - goedkeuring. 
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4. Presentiegelden en vergoedingen – vaststellen kader. 
5. Uitzendarbeid - vaststellen kader. 
6. Uitbreiding van de drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging gemeenten 
Boechout, Kapellen en Kontich - aanvaarding. 
7. Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen 
strategieën in 2019 - goedkeuring. 
8. Benoeming(en). 
9. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

Overwegende dat deze algemene vergadering onder andere een wijziging van de 
statuten zal behandelen ten gevolge van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017; - dat de statutenwijziging in werking treedt op 1 januari 2019; - dat met deze 
afwijking de raad van bestuur en het directiecomité in de huidige samenstelling verder 
vergaderen en beslissen en dit tot op het moment dat tot een algehele vervanging van 
de raad van bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen 
voor de vernieuwing van de gemeenteraden. 

Overwegende dat de voorgelegde documenten de verslaggeving omtrent de verschillende 
agendapunten en de begroting voor 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategieën in 2019 omvatten. 

Gelet op zijn beslissing van 14 november 2013 houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger. 
Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de 
vergaderingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake 
de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan de door de raad van bestuur van Pidpa - ingevolge het 
decreet van 22 december 2017 (decreet lokaal bestuur) - voorgelegde wijzigingen aan de 
statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en 
vaststelling van de statuten. 

Artikel 2. 
Akkoord te gaan met het voorstel - in afwijking van de bepalingen van het decreet lokaal 
bestuur dat de statutenwijzging in werking treedt op 1 januari 2019 - dat de raad van 
bestuur en het directiecomité in de huidige samenstelling en volgens de statutaire 
bepalingen van toepassing voor de voorliggende statutenwijziging verder vergaderen en 
beslissen en dit tot op het moment dat tot een algehele vervanging van de raad van 
bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen voor de 
vernieuwing van de gemeenteraden. 

Artikel 3. 
Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde code 
van goed bestuur. 

Artikel 4. 
Goedkeuring te verlenen aan het door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde kader 
betreffende presentiegelden en vergoedingen. 

Artikel 5. 
Akkoord te gaan met de voorstellen betreffende de uitzendarbeid en het vaststellen van 
het kader hieromtrent. 
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Artikel 6. 
Akkoord te gaan met de voorgestelde uitbreiding van de opdracht in de gemeenten 
Boechout, Kapellen en Kontich en met de hieraan gekoppelde kapitaalverhoging van 
respectievelijk 102, 27 en 190 A-aandelen tegen een nominale waarde van 2,50 euro per 
aandeel. 

Artikel 7. 
Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het 
boekjaar 2019. 

Artikel 8. 
Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde 
begroting 2019 en het toelichtend verslag. 

Artikel 9. 
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene 
vergadering van 17 december 2018, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook 
de benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die 
wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering. 

Artikel 10. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 
246 te 2018 Antwerpen. 

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

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

PIDPA: intekening op het aan de gemeente toekomende pro rata 
deel van de 10.000 provinciale aandelen 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in 
het bijzonder artikel 44 en 59. 

Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2007, in het bijzonder artikelen 19 tot en met 
26 en artikel 42. 

Gelet op het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven deelnemer is aan de opdrachthoudende 
vereniging Pidpa. 

Gelet op het schrijven van Pidpa van 26 oktober 2018 met referentie ALG 186 9664 met 
toelichting overdracht provinciale aandelen A. 

Overwegende dat de provincie Antwerpen in het bezit is van 10.000 aandelen A 
(aandelen van het compartiment A = watervoorziening), met een nominale waarde van 
2,50 euro per aandeel. 

Gelet op het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 dat voorziet in de uittreding van de 
provincie Antwerpen uit Pidpa; - dat de provincie Antwerpen besloten heeft conform de 
statutaire bepalingen om de totaliteit van zijn aandelen A tot overdracht aan de 
deelnemers aan te bieden; - dat hierdoor de provinciale aandelen tegen nominale waarde 
van 2,50 euro per aandeel aan de gemeentelijke deelnemers worden aangeboden. 
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Overwegende dat de gemeente kan intekenen op een pro rata deel van die 10.000 
aandelen A, waardoor de gemeente haar positie als deelnemer van Pidpa kan versterken. 

Overwegende dat het aantal aandelen A waarop de gemeente kan intekenen statutair 
bepaald is en gebaseerd op het officiële bevolkingscijfer van 31 december 2014; - dat de 
gemeente kan eventueel intekenen op een hoger aantal aandelen A ingeval één (of 
meer) gemeentelijke deelnemer(s) haar (hun) recht op het inschrijven op aandelen A 
niet zou(den) uitoefenen. 

Gelet op de statuten die bepalen dat de gemeentelijke deelnemers binnen een termijn 
van 60 werkdagen dienen aan te geven of zij intekenen op het hen toekomende deel van 
de aangeboden aandelen; - dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te 
tekenen op het aan de gemeente toekomende deel van deze 10.000 provinciale 
aandelen. 

Overwegende dat er financiële aspecten aan verbonden zijn; - dat binnen de maand na 
de kennisgeving van het definitieve verdelingsplan een prijs van 2,50 euro per aandeel 
aan de overdrager dient betaald te worden; - dat de juiste bedragen pas bekend zijn na 
het opmaken van het definitieve verdelingsplan. 

Overwegende dat de gemeente kan met het intekenen op het haar toekomend pro rata 
deel van die 10.000 aandelen A, haar positie als deelnemer van Pidpa kan versterken. 

Overwegende dat de nodige budgetten zullen voorzien worden van zodra het definitieve 
bedrag gekend is. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeente tekent in op het aan de gemeente toekomende 'pro rata' deel van de 
aangeboden 10.000 provinciale aandelen A, nl. …… en zal de volstorting ervan doen na 
beslissing van de raad van bestuur over de toebedeling van het aantal aandelen per 
gemeente. 

Artikel 2. 
Voor het geval één of meer gemeentelijke deelnemers niet zouden intekenen op een pro 
rata deel van de aangeboden 10.000 provinciale aandelen A, wordt tevens ingetekend op 
het 'pro rata' deel van de aandelen A waarop niet wordt ingeschreven door die andere 
gemeente(n) en zal de volstorting ervan eveneens gebeuren na beslissing van de raad 
van bestuur over de toebedeling van het aantal aandelen per gemeente. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 
246 te 2018 Antwerpen. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Stulens 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. 

IVEKA: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 12 december 2018 

De gemeenteraad, 
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Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of 
gas deelneemt aan de opdracht¬houdende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging 
voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse. 

Gelet op het aangetekend schrijven van 13 september 2018 waarbij de gemeente 
Zandhoven werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van Iveka die op 12 december 2018 om 18u00 zal plaatshebben in 
Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee. 

Gelet op het dossier dat met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur 
in zitting van 11 september 2018 aan de gemeente werd over¬gemaakt. 

Gelet op de nazending op 24 september 2018 waarmee de agenda geherformuleerd werd 
en aanvullende documentatie werd bezorgd. 

Gelet op de hiernavolgende context en motiveringen: 

VOORSTELLEN VAN PARTIËLE BESLISSINGEN DOOR OVERNEMING. 

Overwegende dat naar aanleiding van de uittredingen van de 15 Iveka-gemeenten die 
ervoor geopteerd hebben om op 1 april 2019 toe te treden tot de opdrachthoudende 
vereniging Iveg (het toekomstige Fluvius Antwerpen) en waarvan akte genomen werd op 
de algemene vergadering van 19 juni 2018 een voorstel van partiële beslissing door 
overneming overgemaakt werd; - dat tevens een voorstel van partiële splitsing bezorgd 
in verband met de uittreding van de gemeente Vorselaar uit Iveg en de uitbreiding van 
haar aansluiting bij Iveka voor de activiteit elektriciteit. 

Overwegende dat het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva 
en alle rechten en plichten omvat, zal overeenkomstig artikel 677 en volgende van het 
Wetboek van Vennootschappen overgaan naar de andere opdrachthoudende vereniging 
en dit vanaf 1 april 2019. 

Overwegende dat de opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door 
overneming zijn: 

• voor de overgang van de 15 gemeenten: 

de vervulling van de nog niet vervulde opschortende voorwaarden die werden 
vastgelegd voor de fusie van Iveg met IMEA en Integan, zoals het bekomen van de 
goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek tot verschuiving van de 
einddatum van de duurtijd van beide opdrachthoudende verenigingen naar 1 april 
2019, de goedkeuring van de lopende statutenwijzigingen in de kapitaal- en 
aandelenstructuur van Iveg, de instemming van de bevoegde 
mededingingsautoriteiten omtrent de fusie en het verkrijgen vanwege de VREG van 
de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als distributienetbeheerder elektriciteit en 
aardgas; 

• voor de overgang van de gemeente Vorselaar: 

het bekomen van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek tot 
verschuiving van de einddatum van de duurtijd van beide opdrachthoudende 
verenigingen naar 1 april 2019; 

• voor beide dossiers: 

de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergaderingen van Iveg en Iveka 
van deze dossiers en van de voorgestelde statutenwijzigingen. 

De raden van bestuur van Iveg en Iveka opteerden ervoor de onderlinge 
ruilverhoudingen voor de aandelen van de overnemende vereniging en de partieel te 
splitsen vereniging te baseren op de verhouding van de waarde van de aandelen bepaald 
op basis van het eigen vermogen op 30 juni 2018 tussen beide betrokken 
distributienetbeheerders, dit na realisatie van de statutenwijzigingen. 
Er wordt gewerkt met een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 
juni 2018. Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2018 die geattesteerd 
zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, 
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bepaald aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot 
de cijfers van 30 juni 2018 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. 

STATUTENWIJZIGINGEN. 

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in de voorstellen van partiële 
splitsing door overneming inzake de overgang van Iveka naar Iveg van de activiteiten 
verbonden aan de 15 uittredende gemeenten en van de overgang van Iveg naar Iveka 
van de activiteiten verbonden aan de gemeente Vorselaar die haar aansluiting bij Iveka 
uitbreidt tot de activiteit elektriciteit. 

Ingevolge de uittreding van de 15 gemeenten uit Iveka en de overgang van de gemeente 
Vorselaar en in de toekomst van eventueel nog andere Iveg-gemeenten naar Iveka dient 
rekening te worden gehouden met een aantal specifieke vereisten: 

• ten eerste het zorg dragen voor ‘de neutraliteit van deze overgang”:om te kunnen 
garanderen dat alle blijvende deelnemende gemeenten van Iveka hun rechtmatig 
aandeel in de winst behouden ten opzichte van hun winstaandeel van vóór de 
realisatie van de partiële splitsing, waarbij Vorselaar toetreedt tot Iveka en na 
realisatie van de uittreding van de 15 gemeenten die de overstap maken naar 
Fluvius Antwerpen, dienen de kapitaalstructuur en de winstverdeling te worden 
aangepast.Naast de bestaande aandelen A (niet-preferente aandelen) worden 
zowel in de activiteit netbeheer elektriciteit als in de activiteit netbeheer gas ook 
aandelen A’ (preferente aandelen voorzien. Zij bekomen eveneens stemrecht.Zij 
worden gedefinieerd met bijhorende aanpassing van de 
winstverdelingsmodaliteiten (talonbepaling). 

• ten tweede de toevoeging van het ‘Iveg-statuut’ inzake de openbare 
verlichting:door de overgang van de activiteit netbeheer elektriciteit van de 
gemeente Vorselaar naar Iveka ontstaan binnen Iveka voor de gemeenten twee 
soorten statutaire bepalingen inzake de openbare verlichting.Aangezien bij Iveg 
alle installaties openbare verlichting in eigendom ingebracht zijn en er aandelen V 
bestaan die in de winstverdeling vergoed worden, dient deze situatie eveneens te 
worden voorzien bij Iveka. 

Dit geeft onder meer aanleiding tot: 

• de uitbreiding van het vennootschapsdoel met de aanleg van zowel de 
openbare verlichting als de ermee gepaard gaande dienstige infrastructuur en 
precisering van de reeds bestaande nevenactiviteit met beperkte 
beheersoverdracht bij Iveka; 
• de invoering van aandelen Aov; 
• toevoeging van de situatie inbreng in volle eigendom; 
• aanpassing van de winstverdeling waarbij in de situatie met volledige inbreng 
van de openbare verlichtingsinstallaties de opdrachthoudende vereniging de 
investeringen in de openbare verlichting draagt, begrensd tot het bedrag van de 
trekkingsrechten. 

• ten derde de toevoeging van het beheer van Strategische participaties: 

vermits Iveg een aandelenportefeuille Publi-T beheert in opdracht van de 
deelnemende gemeenten, inclusief de gemeente Vorselaar en de Iveka-statuten 
momenteel geen bepalingen inzake het beheer van Strategische participaties 
bevatten, dient er een aantal statutaire bepalingen te worden ingelast: 

• de inschrijving in het vennootschapsdoel en bij de inbreng van de activiteit 
beheer van strategische participaties; 
• de introductie van aandelen Apt met betrekking tot Publi-T; 
• toevoeging dat het winstsaldo met betrekking tot de aandelen Apt verdeeld 
wordt overeenkomstig de participaties van elke deelnemer binnen de 
verschillende soorten aandelen; 
• de inlassing van bepalingen inzake modaliteiten met betrekking tot de 
beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking in dit verband; 
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Gelet het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder 
artikel 44; - dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van 
de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorstellen van 
partiële splitsing en aan de voorgestelde statutenwijzigingen en de gemeenteraad dient 
tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

Gelet op het gemeentedecreet. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 12 december 2018: 

1. Statutenwijzigingen: 

1.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 
commissaris met staat van activa en passiva per 30 juni 2018 – in het kader van 
artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van 
het doel 

1.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 

2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728 e.v. van 
het W.Venn. van 

i. de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de 
activiteiten van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, 
Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem welke zij 
tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de 
Opdrachthoudende Vereniging Iveg (overnemende vennootschap). 

ii. de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de 
activiteiten van de gemeente Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd 
aan Iveg over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveka 
(overnemende vennootschap). 

2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling. 

2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de 
bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de 
commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot de voorstellen tot partiële 
splitsing door overneming, met boekhoudkundige uitwerking per 1 april 2019. 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 
vereniging kennis nemen van de splitsingsvoorstellen, voormelde 
bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 
van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen 

2.3. Goedkeuring van: 

a. de partiële splitsingen door overneming van 
• de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de 

activiteiten van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, 
Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, 
Stabroek, Wijnegem welke zij tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan 
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Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveg 
(overnemende vennootschap). 

• de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de 
activiteiten van de gemeente Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft 
toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de Opdrachthoudende 
Vereniging Iveka (overnemende vennootschap). 

omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 
30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 april 2019,  

b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen, 

c. de doelwijziging. 

2.4.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit elektriciteit 
van de gemeente Vorselaar binnen Iveka vanaf 1 april 2019. 

2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 
partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid verlening van machtiging 
aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om : 

a) de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten 
aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te 
stellen; 

b) de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen; 

c) het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve 
inschrijving;  

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te 
stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en 
passiva van de partieel op te splitsen verenigingen en de overnemende 
verenigingen per 31 maart 2019, berekend volgens de principes vastgelegd in 
de partiële splitsingsvoorstellen en de bijzondere verslagen over de partiële 
splitsingsvoorstellen, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 maart 
2019; 

e) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 
doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

f) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van 
de partiële splitsingen in de meest brede zin. 

2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande 
agendapunt 1 en 2.1 t.e.m. 2.5 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 
begroting 2019. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2. 
• Zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen van partiële splitsing Iveg / Iveka 

door overneming inzake de overgang van Iveka naar Iveg van de activiteiten 
verbonden aan de 15 uittredende gemeenten en inzake de overgang van Iveg 
naar Iveka van de activiteiten verbonden aan de gemeente Vorselaar die haar 
aansluiting bij Iveka uitbreidt tot de activiteit elektriciteit (*); 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 54 

• Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka (*); 

               (*)   onder de hogervermelde opschortende voorwaarden.                  

Artikel 3. 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 12 december 
2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raads-
beslissing; 

Artikel 4. 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) 
uitsluitend op het e-mailadres: intercommunales@eandis.be. 

IKA: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 17 december 2018 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid 
van de gemeenteraad. 

Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking. 

Gelet op de deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA. 

Gelet op de oproep aan de gemeente per aangetekend schrijven om deel te nemen aan 
de algemene vergadering van IKA die op 17 december 2018 plaats heeft. 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in 
het bijzonder artikel 44, 1° en 3° alinea, waarin opgenomen is dat de gemeenten, 
deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat 
dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de 
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 17 december 
2018 volgende agendapunten bevat: 

1. Statutaire benoemingen en statutaire mededelingen 
2. Statutenwijziging 
3. Strategienota 
4. Begroting 2019 en prognose dividend 

Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering. 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA naar aanleiding van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 een statutenwijziging heeft opgemaakt. 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 17 september 2018 de strategie voor 
het boekjaar 2019 heeft bepaald. 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 17 september 2018 de begroting heeft 
opgesteld. 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 55 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone 
algemene vergadering van IKA die zal gehouden worden op maandag 17 december 2018 
om 18u00 in Den EYCK, Houtum 39, 2460 Kasterlee evenals van alle daarbij horende 
documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 

1. Goedkeuring van de statutenwijziging zoals voorgelegd aan de buitengewone 
algemene vergadering 
2. Goedkeuring van strategienota 
3. Goedkeuring van de begroting 2019 en prognose dividend 
4. Benoeming, herbenoeming en, desgevallend, ontslag van bestuurders 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente dient te handelen en te beslissen conform de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de 
agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van IKA van 17 december 2018, 
waarover een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het 
secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Brusselsesteenweg 
199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex. 

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 

Dit punt werd op de agenda geplaatst door dhr. De Vlam J. die het volgende verklaart: 

"De gemeenteraad, 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 15 oktober 
2018 voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van +- 30 bomen 
gelegen in de Kerkstraat, kadastraal bekend afdeling 5, sectie A, perceelsnummer 69G2. 
Overwegende dat er geen heraanplant of compensatie wordt voorzien. 
Gelet op het feit dat de aanvraag zich situeert binnen ‘Groene Ruimte’ van het BPA Dorp 
West nr.1 dat stelt dat “De ontbossing en het vellen van bomen kan slechts worden 
toegelaten voor zover zulks noodzakelijk is met het oog op de oprichting van gebouwen 
en het nemen van toegang tot die gebouwen.” 

Overwegende dat situering binnen deze ‘Groene Ruimte’ terecht als argument gebruikt 
werd in het college van burgemeester en schepenen op 1 oktober om een 
kapvergunningsaanvraag te weigeren. 

Overwegende dat er nog geen vergunning verleend is voor de aanleg van een dorpspark. 

Gelet op artikel 3. van het bosdecreet valt deze case onder te definitie van bos. 

Gelet op artikel 90bis. van het bosdecreet is ontbossing verboden en kunnen 
omgevingsvergunningen voor ontbossing slechts verleend worden in volgende gevallen: 
“1° ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang zoals bepaald in artikel 
4.1.1, 5°, en artikel 4.4.7, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
2° ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of 
industriegebied in de ruime zin; 
3° ontbossing of verkaveling in zones die volgens de geldende plannen van aanleg of de 
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ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de bestemmingen woongebied of 
industriegebied in de ruime zin; 
4° ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling; 
5° ontbossing in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen, op voorwaarde 
dat die ontbossing opgenomen is in een beheerplan dat is goedgekeurd op grond van 
artikel 25, 43, § 1, 43, § 2, of 43, § 3, van dit decreet, van artikel 34, § 1, van het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu of 
opgenomen is in een natuurbeheerplan dat is goedgekeurd conform artikel 16octies van 
het voormelde decreet.” 

Overwegende dat het algemeen belang in de beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen niet aantoonbaar is. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
De Gemeenteraad verzoekt de bestendige deputatie om de beslissing van het 
Schepencollege 201800146 voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
vellen van +- 30 bomen gelegen in de Kerkstraat, kadastraal bekend afdeling 5, sectie A, 
perceelsnummer 69G2 te vernietigen." 

Schepen Van Staeyen S. antwoordt hierop dat de omgevingsvergunning werd 
ingetrokken door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 november 
2018. 

Dhr. Helsen P. vraagt waarom de raadsleden niet sneller van deze intrekking op de 
hoogte werden gebracht. 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. Stulens P. 
die het volgende verklaart: 

“Volledig akkoord met het feit dat het schepencollege heeft ingezien dat het best was de 
kapvergunning voor deze bomen terug in te trekken. Maar spijtig, want zodoende kan ik 
het punt van Groen niet mee goedkeuren, want je mag niet vergeten dat het Groen van 
hoger uit ten stelligste verboden is om afspraken te maken met Vlaams Belang.” 

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

Aanvraag omgevingsvergunnning De Bergen 61: wegtrace en 
belofte van kosteloze grondafstand: goedkeuring 

De gemeenteraad, 
Overwegende dat door Loft 64, gevestigd te Kleinbeekweg 4, 2970 Schilde, een 
omgevingsvergunning voor het slopen van een woning en bouwen van een 
appartementsgebouw, garageboxen, fietsenberging en aanleg parkeerplaatsen werd 
ingediend op 4 september 2018, volledig en ontvankelijk verklaard op 19 september 
2018, voor een grond gelegen te 2240 Zandhoven, De Bergen 61, ten kadaster gekend 
afdeling 1, sectie C, nr.563M2: - dat de heer Van Acker Rudy, zaakvoerder van Loft 64, 
ter gelegenheid van de indiening van de omgevingsvergunning, een belofte van kosteloze 
grondafstand heeft bijgevoegd: - dat 6,8m² grond kosteloos aan de gemeente zal 
worden afgestaan onder voorbehoud van het verkrijgen van de omgevingsvergunning, 
grond om de genoemde weg – overeenkomstig de ontworpen rooilijn, vastgelegd in het 
ruimtelijk uitvoeringsplan De Hoven, goedgekeurd bij besluit van de Bestendige 
Deputatie van 12 februari 2009 – te kunnen bouwen. 
Gelet op artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning. 
Gelet op het inplantingsplan bestaande toestand, opgemaakt door architect Stefaan Vets, 
gevestigd te Ketelheide 3, 2980 Zoersel, waarop voornoemde inneming in het geel staat 
aangeduid. 
Overwegende dat het gebied gelegen is binnen de grenzen van ruimtelijk uitvoeringsplan 
De Hoven, goedgekeurd bij besluit Bestendige Deputatie van 12 februari 2009. 
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Overwegende dat het gebied niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurde 
niet vervallen verkaveling. 
Overwegende dat het gebied waarin het perceel van de aanvraag zich bevindt, is gelegen 
in woongebied volgens het vastgestelde gewestplan. 
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van 29 oktober, waaruit blijkt dat één 
bezwaar werd ingediend. 

Overwegende dat het voorstel van wegtracé en van kosteloze grondafstand eerst door de 
gemeenteraad dienen aanvaard te worden alvorens het college van burgemeester en 
schepenen een beslissing kan nemen over de omgevingsvergunning. 
Overwegende dat met het voorgelegd wegentracé akkoord kan gegaan worden. 
Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd plan : - dat het college van burgemeester en schepenen de kosteloze 
grondafstand en de bijhorende kosten als last kan opleggen bij een eventuele 
omgevingsvergunning conform artikel 75 van het omgevingsvergunningsdecreet. 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het inplantingsplan bestaande toestand, voor wat betreft de grondafstand, opgemaakt 
door architect Stefaan Vets, gevestigd te Ketelheide 3, 2980 Zoersel, waaruit blijkt dat in 
totaal 6,8 m² grond langsheen De Bergen 61 te 2240 Zandhoven, aan de gemeente 
Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2. 
Het tracé van de weg, aan te leggen ter hoogte van De Bergen 61, conform de 
ontworpen rooilijn, wordt definitief goedgekeurd. 
Artikel 3. 
De “Belofte van kosteloze grondafstand”, opgesteld aan de hand van de in het vorig 
artikel goedgekeurd inplantingsplan, wordt goedgekeurd en het voorstel van kosteloze 
grondafstand wordt aanvaard. 
Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal bij de aanvraag tot omgevingsvergunning gevoegd 
worden. 

Vragenuurtje 

1. Dhr. Van Laer G. die meedeelt dat hij te laat was om het te agenderen op de agenda 
maar dat er de voorbije dagen een werkelijke inbrakenplaag was; hij voegt hier aan toe 
dat de mensen zich daadwerkelijk ongerust maakten omdat ze ook wel lang moesten 
wachten op politie interventie. 

2. Dhr. Helsen P. die meedeelt dat er opnieuw opmerkingen worden gemaakt over de 
leefbaarheid in Massenhoven i.v.m. het vroege uur van lossen en laden van de schepen 
en vraagt of er vanuit de gemeente toezicht hierop is en of dit in orde is met de 
regelgeving? Hij zal deze vraag ook meenemen naar de politieraad. 

3. Dhr. Stulens P. die meedeelt dat hij drie puntjes heeft: 

“Ten eerste: in verband met de herasfaltering van Hooidonck. De bewoners werden 
perfect op voorhand verwittigd door zowel de gemeente als de aannemer. Doch enkele 
bewoners klaagden dat ze niet wisten dat de weg zou verbreed worden en dat hierdoor 
klinkers van hun oprit zouden mee weggefreesd worden. Ook wordt door enkele 
bewoners gevraagd om spoedig een doorlopende witte lijn te trekken in het midden van 
de S-bocht, dit om aanrijdingen te vermijden.” 

“Ten tweede: in verband met de Vogelzangstraat, eerste pijpenkop in Massenhoven. 
Tijdens de gemeenteraad van 21 juni verklaarde schepen Rudi nog dat de amper drie 
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veldesdoorns die werden aangeplant voldoende waren. Nochtans goed wetende dat de 
provincie slechts de vergunning heeft verleend op voorwaarde dat de grote hoge 
beukenhaag over de volledige breedte zou worden vervangen. En goed wetende dat ik dit 
niet zou loslaten. Zodat enkele dagen geleden nu toch over de volledige breedte tien 
bomen werden aangeplant. Dus vandaar dat ik een welgemeende dank en proficiat wil 
uitspreken.” 

“ Ten derde: heeft het schepencollege zich al beraden over de benarde financiële situatie 
van de uitbatende vennootschap van ’t Croonhof ? … De cijfers zijn geen geheim en 
kunnen door elkeen geraadpleegd worden. Maar indien u meent dat dit thuishoort op de 
agenda van AGB, dan zal dit volgende week daar besproken 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 18 oktober 2018, 
overeenkomstig art. 36 §3 2° van het huishoudelijk reglement, zijn de notulen van 
bedoelde zitting, goedgekeurd. 


