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Verslag Gemeenteraad Zandhoven 
24 mei 2018 

 

Aanwezig: Richard Bastanie, voorzitter 

 Luc Van Hove, burgemeester 

 Steven Van Staeyen, Rudy Willems, May Peeters, 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, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen en 
Annick Van Trier, Betty Bossaerts, gemeenteraadsleden 

 Annick Smeets, algemeen directeur 

 Mieke Maes, OCMW-voorzitter met raadgevende stem 

Verontschuldigd: Hans Soetemans, schepen 

Conny Van den Heuvel, Roel De Beuckeleer, Jordi De Vlam, leden 
 

De Voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

Hij verontschuldigt schepen Hans Soetemans en raadsleden Roel De Beuckeleer, Conny 
Van den Heuvel en Jordi De Vlam. 

Schepen Steven Van Staeyen zal de raadstafel later vervoegen. 

Alvorens de voorzitter start met het eerste punt van de dagorde, deelt mevr. Van Trier A. 
het volgende mee: 

"Op de vorige gemeenteraad hebben wij ons onthouden voor punt 7 ‘vaststelling functie-
inhoud, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor diensthoofd ruimtelijke ordening 
en stedenbouw’. 
Het agendapunt bevatte een aantal onnauwkeurigheden, waarvan het meest opvallende 
in de titel van het diensthoofd. Wij hebben ons onthouden omdat dit functieprofiel niet 
correct was en wij van mening zijn dat HR beleid serieus moet worden genomen. Bij 
meerderheid werd dit punt goedgekeurd maar in de notulen staat een aangepaste versie 
van de ‘goedgekeurde’ tekst bij agendapunt 7. Wij kunnen dit verslag dan ook niet 
goedkeuren." 

OPENBAAR 

Kosteloze grondafstand: Veldstraat 23: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan BVBA Bertels Wim Bouwwerken, met maatschappelijke zetel te 
2242 Pulderbos, Boskant nr. 50, een stedenbouwkundige vergunning werd verleend in 
zitting van het college van burgemeester en schepenen van 3 januari 2018, voor gronden 
gelegen langsheen Veldstraat nr. 23 te 2240 Zandhoven, ten kadaster gekend afdeling 1, 
sectie B nr. 325G4: -dat Wim Bertels, zaakvoerder van Wim Bertels Beheer BVBA, met 
maatschappelijke zetel te 2242 Pulderbos, Boskant nr. 50, ter gelegenheid van de 
aflevering van voornoemde stedenbouwkundige vergunning, een belofte van kosteloze 
grondafstand heeft ondertekend: -dat 60m² grond kosteloos aan de gemeente zal 
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worden afgestaan, grond noodzakelijk om de genoemde weg - overeenkomstig de 
bestaande rooilijn - te kunnen bouwen. 

Gelet op het opmetingsplan, gedagtekend op 1 juni 2017 en opgenomen in de databank 
van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11054-10178, opgemaakt door de heren 
Paul Verhaert en Edwin Jacobs, beiden beëdigd landmeter-expert, handelend voor SB-V 
bvba, met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Kasteelstraat nr. 9, waarop 
voornoemde inneming in het geel staat ingekleurd en benoemd staat als lot A. 

Gelet op de ondertekende belofte van gratis grondafstand gedagtekend op 1 juni 2017. 

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 3 januari 2018 door het 
college van burgemeester en schepenen, waarin ondermeer werd gesteld dat de gronden 
gelegen binnen de goedgekeurde of ontworpen rooilijnen van de voorziene wegen, 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 Mayke Op De Beeck, notaris te Vorselaar. 

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 1 juni 2017 en opgenomen in de databank van de 
plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11054-10178, opgemaakt door de heren 
Paul Verhaert en Edwin Jacobs, beiden beëdigd landmeter-expert, handelend voor SB-V 
bvba, met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Kasteelstraat nr. 9, waaruit 
blijkt dat in totaal 60m² grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden 
afgestaan, wordt goedgekeurd. 
Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door meester Mayke Op De 
Beeck, notaris te Vorselaar, wordt eveneens goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De 'Belofte van kosteloze grondafstand' opgesteld aan de hand van het in het vorige 
artikel goedgekeurde opmetingsplan en gedagtekend op 1 juni 2017, wordt goedgekeurd 
en de gedane grondafstand wordt aanvaard. 

Artikel 3. 
Deze grondafstand zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor meester 
Mayke Op De Beeck, notaris te Vorselaar. 

Artikel 4. 
De onkosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte, zullen worden gedragen 
door de afstanddoener. 
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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 Mayke Op De Beeck, notaris te Vorselaar, 
worden overgemaakt. 

De voorzitter stelt voor om de punten 2, 3 en 4 van de agenda samen te behandelen 
omdat ze over dezelfde straat gaan. De raad stemt hiermee in. 

Aanvullend politiereglement: invoeren van een herinrichting van 
de Kerkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat 
(doodlopend deel) te Zandhoven 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968. 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009: 

– Overwegende dat de reglementering dient aangepast te worden om de 
verkeersveiligheid te verzekeren, in het bijzonder voor de zwakke weggebruikers; 

– Overwegende dat deze voorrangsregeling beter overeenstemt met het wegbeeld, 
waardoor ongevallen vermeden kunnen worden; 

– Overwegende dat er in de Kerkstraat een doorlopend fietspad werd aangelegd dat 
voorrang afdwingt voor de gebruikers van dit fietspad; 

– Overwegende dat de voorrang in de verkeersas Kerkstraat/Hogeweg de 
verkeersdoorstroming ten goede zal komen. 

Publieke stemming: 

Met 18 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van 
Hecke, Geert Van Laer, Luc Verelst, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter 
Helsen, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen, Annick Van Trier, Betty Bossaerts), 1 
onthouding (Paul Stulens) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
In de gemeente Zandhoven, op het kruispunt Kerkstraat met de Kerkstraat (doodlopend 
deel), wordt de voorrangsregeling zo ingesteld dat het verkeer in de verkeersas 
Kerkstraat / aansluiting met de Hogeweg voorrang heeft op het verkeer van de 
Kerkstraat (doodlopend deel). 
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Artikel 2. 
Voor de signalisatie van de voorrangsregeling zullen in de Kerkstraat ter hoogte van de 
aansluiting van de Hogeweg de verkeersborden B15c en B15f worden aangebracht. 
In de Kerkstraat (doodlopend deel) wordt aan het kruispunt het verkeersbord B1 
aangebracht. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit, meer bepaald voor wat de afkondiging daarvan betreft en voor wat de aankoop 
en de plaatsing van de verkeersborden aanbelangt. 

Artikel 4. 
Dit aanvullend reglement wordt door het college van burgemeester en schepenen ter 
kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Aanvullend politiereglement: invoeren van een herinrichting van 
de Kerkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hogeweg te 
Zandhoven 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968. 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009: 

- Overwegende dat de reglementering dient aangepast te worden om de 
verkeersveiligheid te verzekeren, in het bijzonder voor de zwakke weggebruikers; 

- Overwegende dat deze voorrangsregeling beter overeenstemt met het wegbeeld, 
waardoor ongevallen vermeden kunnen worden; 

- Overwegende dat er in de Kerkstraat een doorlopend fietspad werd aangelegd dat 
voorrang afdwingt voor de gebruikers van dit fietspad; 

- Overwegende dat de voorrang in de verkeersas Kerkstraat/Hogeweg de 
verkeersdoorstroming ten goede zal komen. 

Publieke stemming: 

Met 18 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van 
Hecke, Geert Van Laer, Luc Verelst, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter 
Helsen, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen, Annick Van Trier, Betty Bossaerts), 1 
onthouding (Paul Stulens) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
In de gemeente Zandhoven, op het kruispunt Kerkstraat met de Hogeweg, wordt de 
voorrangsregeling zo ingesteld dat het verkeer in de verkeersas Kerkstraat en aansluiting 
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met de Hogeweg voorrang heeft op het verkeer van de Kerkstraat deel centrum 
Massenhoven. 

Artikel 2. 
Voor de signalisatie van de voorrangsregeling zullen in de Kerkstraat ter hoogte van de 
aansluiting van de Hogeweg de verkeersborden B15c en B15f worden aangebracht. 
In de Kerkstraat (deel centrum Massenhoven) wordt aan het kruispunt het verkeersbord 
B1 aangebracht. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit, meer bepaald voor wat de afkondiging daarvan betreft en voor wat de aankoop 
en de plaatsing van de verkeersborden aanbelangt. 

Artikel 4. 
Dit aanvullend reglement wordt door het college van burgemeester en schepenen ter 
kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Aanvullend politiereglement: invoeren van een herinrichting van 
de Kerkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Antwerpsebaan 
te Zandhoven 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968. 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009: 

- Overwegende dat de reglementering dient aangepast te worden om de 
verkeersveiligheid te verzekeren, in het bijzonder voor de zwakke weggebruikers; 

- Overwegende dat deze voorrangsregeling beter overeenstemt met het wegbeeld, 
waardoor ongevallen vermeden kunnen worden; 

- Overwegende dat er in de Kerkstraat een doorlopend fietspad werd aangelegd dat 
voorrang afdwingt voor de gebruikers van dit fietspad; 

- Overwegende dat de voorrang in de Kerkstraat de verkeersdoorstroming zal ten 
goede komen; 

- Overwegende dat de maximaal toegelaten snelheid in de Kerkstraat beperkt wordt 
tot 50 km/uur. 

Publieke stemming: 

Met 18 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van 
Hecke, Geert Van Laer, Luc Verelst, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter 
Helsen, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen, Annick Van Trier, Betty Bossaerts), 1 
onthouding (Paul Stulens) 
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BESLUIT: 

Artikel 1. 
In de gemeente Zandhoven, wordt de voorrangsregeling zo ingesteld dat het verkeer in 
de Kerkstraat voorrang heeft op het verkeer in de Antwerpsebaan. De maximaal 
toegelaten snelheid wordt in de Kerkstraat beperkt tot 50 km/uur. 

Artikel 2. 
Voor de signalisatie van de voorrangsregeling zullen in de Kerkstraat de verkeersborden 
B15c en B15f worden aangebracht. 
In de Antwerpsebaan wordt aan het kruispunt het verkeersbord B1 aangebracht. Op de 
rijbaan, in de Antwerpsebaan, voor het fietspad in de Kerkstraat, wordt de 
voorrangsregeling aangebracht door middel van haaientanden. 
Het verkeersbord C43 met “50” wordt geplaatst en herhaald na ieder kruispunt om de 
maximaal toegelaten snelheid te beperken tot 50 km/uur. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit, meer bepaald voor wat de afkondiging daarvan betreft en voor wat de aankoop 
en de plaatsing van de verkeersborden aanbelangt. 

Artikel 4. 
Dit aanvullend reglement wordt door het college van burgemeester en schepenen ter 
kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Tijdens de bespreking van deze agendapunten betreedt schepen Van Staeyen S. de 
raadszaal en neemt plaats aan de raadstafel. 

Bij de bespreking van deze agendapunten, hoort de gemeenteraad een tussenkomst 
van dhr. Stulens P., die het volgende verklaart: "Met de aanvullende politiereglementen 
van de punten 2 en 3 en 4 maakt men van de weg Hoge Weg – Kerkstraat, richting 
voetbalplein, een voorrangsbaan. Doch dan weer niet aan het kruispunt Hoge Weg met 
Korenbloemstraat en Tulpenlaan. Bovendien leidt de voorrangsbaan tot hogere snelheden 
in het dorp. Doch ik leg me neer bij de meerderheid van de raad en zal me voor de 
punten 2 en 3 en 4 dan ook onthouden.” 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad nog tussenkomsten van dhrn. Van den 
Bergh B. en Helsen P.. 

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

Aanvullend politiereglement: aanpassen van de voorrangsregeling 
op het kruispunt Vierselbaan met Hovenstraat naar aanleiding van 
de herinrichting van het kruispunt van de Vierselbaan met de 
Liersebaan te Zandhoven 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968. 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en 
de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009: 

- Overwegende dat de reglementering dient aangepast te worden om de 
verkeersveiligheid te verzekeren, in het bijzonder voor de zwakke weggebruikers; 

- Overwegende dat deze voorrangsregeling beter overeenstemt met het wegbeeld, 
waardoor ongevallen vermeden kunnen worden; 

- Overwegende dat er in de Vierselbaan een doorlopend fietspad werd aangelegd 
dat voorrang afdwingt voor de gebruikers van dit fietspad; 

- Overwegende dat de voorrang in de Vierselbaan de verkeersdoorstroming 
verbetert. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
In de gemeente Zandhoven, op het kruispunt Vierselbaan met de Hovenstraat, wordt de 
voorrangsregeling zo ingesteld dat het verkeer in de Vierselbaan voorrang heeft op het 
verkeer van de Hovenstraat. 

Artikel 2. 
Voor de signalisatie van de voorrangsregeling zullen in de Vierselbaan de verkeersborden 
B15c en B15f worden aangebracht. 
In de Hovenstraat wordt aan het kruispunt het verkeersbord B1 aangebracht. Op de 
rijbaan wordt een wegmarkering onder de vorm van haaientanden aangebracht. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit, meer bepaald voor wat de afkondiging daarvan betreft en voor wat de aankoop 
en de plaatsing van de verkeersborden aanbelangt. 

Artikel 4. 
Dit aanvullend reglement wordt door het college van burgemeester en schepenen ter 
kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Stulens P., die het volgende verklaart: "Voor de uniformiteit lijkt me deze aanvulling 
logisch aangezien de Vierselbaan ook voorrang heeft aan de Liersebaan richting 
Oelegembaan. Doch deze maatregel neemt niet weg dat het voor de bewoners van de 
Hovenstraat nog steeds gevaarlijk is om de Vierselbaan op te rijden. Als de 
parkeersuggestiestroken voor het ACV-kantoor benomen zijn, parkeren er immers 
regelmatig bezoekers op het verdere weggedeelte richting Hovenstraat, waardoor het 
zicht benomen wordt voor diegenen die de Hovenstraat uitmoeten, en zeker ook indien 
ze richting ovonde moeten rijden. Daarom zou ik met aandrang willen voorstellen om 
gelijktijdig met deze aanvulling ook een parkeerverbod te willen opleggen voor het 
gedeelte tussen de parkeersuggestiestrook en de Hovenstraat. Waarvoor mijn dank, ook 
namens de bewoners.” 

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

Nadat schepenen Geens J. en Willems R. geantwoord hebben op de gestelde vragen, 
gaat de gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 
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Interlokale vereniging ‘Sportregio Midden-Provincie’: jaarverslag 
2017 en de jaarrekening 2017: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten jaarlijks het 
jaarverslag en het resultaat van de interlokale vereniging ‘Sportregio Midden-Provincie’ 
dient goed te keuren. 

Gelet op het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 dat wordt voorgelegd. 

Overwegende dat het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 op de algemene 
vergadering van de interlokale vereniging “Sportregio Midden-Provincie” op 25 april 2018 
door het beheerscomité werd goedgekeurd. 

Overwegende dat de schepenen van sport, als afgevaardigden van de deelnemende 
gemeenten, zetelen in het beheerscomité van de interlokale vereniging “Sportregio 
Midden-Provincie”. 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 
2017 van de interlokale vereniging ‘Sportregio Midden-Provincie’. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het regiosecretariaat 
(Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven). 

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

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

Kerkfabrieken: jaarrekening 2017: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 54 van het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 
2012, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, 
dat stipuleert dat de kerkraad jaarlijks de jaarrekening van de kerkfabriek van het 
voorgaande jaar vaststelt en ze voor 1 maart indient bij het centraal kerkbestuur. 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013, uitgaande van het Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en 
Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel. 

Overwegende dat de jaarrekening van de verschillende kerkraden jaarlijks voor 1 mei bij 
de gemeenteoverheid dienen ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de 
kerkfabrieken ressorteren. 

Gezien de beslissing van het Centraal Kerkbestuur Zandhoven, van 11 april 2018 waarbij 
enerzijds wordt vastgesteld dat de goedgekeurde jaarrekeningen 2017 van de vijf 
kerkfabrieken (Massenhoven, Pulderbos, Pulle, Viersel en Zandhoven) werden voorgelegd 
en anderzijds een coördinatierapport van de voorgelegde jaarrekeningen 2017 wordt 
opgemaakt. 
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Gelet op de brief van 11 april 2018, uitgaande van het Centraal Kerkbestuur Zandhoven, 
waarbij de jaarrekeningen 2017 van de vijf kerkfabrieken alsook het coördinatierapport, 
aan het gemeentebestuur worden overgemaakt. 

Overwegende dat - overeenkomstig artikel 55 § 2 van het Decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten - de 
gemeenteraad zijn advies over de voorgelegde jaarrekeningen dient uit te brengen. 

Overwegende dat niets zich blijkt te verzetten om een gunstig advies aan de vijf 
jaarrekeningen te verlenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening 2017 van de 
kerkfabrieken St.-Amelberga te Zandhoven, O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen te 
Pulderbos, Sint-Petrus en Paulus te Pulle, St.-Stefaan te Massenhoven en St.-Willibrordus 
te Viersel. 

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

Goedkeuring van de jaarrekening 2017 van het AGB Zandhoven en 
het verlenen van een kwijting aan de bestuurders en de 
commissaris 

De gemeenteraad, 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, en in het bijzonder artikel 232 tot 244 
die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf. 

Gelet op artikel 243bis, §2, 1ste alinea van het Gemeentedecreet, waarin bepaald wordt 
dat de Raad van Bestuur in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar 
waarop de rekening betrekking heeft, zich uitspreekt over de vaststelling van de 
jaarrekening. 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Zandhoven van 23 april 
2018, waarbij de jaarrekening van 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven 
werd vastgesteld. 

Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt aan de hand van het 
verslag van de Commissaris-Bedrijfsrevisor. 

Gelet op de verslagen van de Commissaris-bedrijfsrevisor m.b.t. de jaarrekening 2017 
van het AGB Zandhoven, opgemaakt door de heer Marc Maris, Luikersteenweg 23, 3500 
Hasselt. 

Gelet op de overwegingen die geleid hebben tot het treffen van de hogervermelde 
beslissing van de Raad van Bestuur. 

Overwegende dat niets zich lijkt te verzetten tegen de goedkeuring van de door de Raad 
van Bestuur vastgestelde jaarrekening 2017. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven, vastgesteld door 
de Raad van Bestuur van het AGB Zandhoven op 23 april 2018 wordt goedgekeurd. 
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Artikel 2. 
Akte te nemen van de verslagen van de commissaris aan de gemeenteraad van de 
gemeente Zandhoven inzake Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven over de 
jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, opgemaakt door 
Callens, Pirenne, Theurnissen & Co bvba, vertegenwoordigd door de heer Marc Maris, 
Luikersteenweg 23, 3500 Hasselt. 

Artikel 3. 
De gemeenteraad verleent kwijting aan de commissaris en bestuurders met betrekking 
tot het jaar 2017. 

Artikel 4. 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan mevrouw de 
provinciegouverneur van Antwerpen. 

Sportcomplex “Het Veld”: wijziging tariefregeling: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissingen van 19 december 2013 en 18 december 2014, waarbij het 
“Voorstel van tariefregeling voor het gebruik van sportcomplex ‘Het Veld’” werd 
goedgekeurd. 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van 
Zandhoven van 6 december 2017 waarbij besloten werd om 2 padelterreinen aan te 
leggen ter vervanging van het bestaande kunstgrasterrein op het sportcomplex “Het 
Veld”; -dat in voormelde beslissing geen regeling is voorzien voor het gebruik van de 
padelterreinen; -dat het diensvolgens aangewezen lijkt om onderstaande tarieven toe te 
passen: 

- 12 euro per uur en per terrein (ongeacht het aantal spelers); 
- 1 euro voor de huur van een padelracket; 
- 1 euro voor de huur van een padelbal (maximum 3); 
- 3 euro bij verlies van een gehuurde padelbal; 
- 25 euro bij verlies van de sleutel van de toegangspoort; 
- 6,50 euro voor de aankoop van 3 padelballen. 

Overwegende dat door de vervanging van het kunstgrastennisveld door de 2 
padelterreinen, het aangeraden is om de tarieven voor het gebruik van de 
outdoortennisterreinen aan te passen als volgt: 

- 50 euro per kalenderjaar per persoon (kalenderjaarkaart); 
- 12 euro per uur en per terrein indien geen enkele speler houder is van een 

kalenderjaarkaart; 
- 3 euro per persoon en per uur indien minstens 1 medespeler in het bezit is van 

een kalenderjaarkaart. 

Overwegende dat de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van 
Zandhoven in zitting van 23 april 2018 het “Voorstel van wijziging van tariefregeling voor 
het gebruik van het sportcomplex ‘Het Veld’” heeft goedgekeurd. 

Overwegende dat niets zich lijkt te verzetten tegen het “Voorstel van wijziging van 
tariefregeling voor het gebruik van het sportcomplex ‘Het Veld’”. 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
In de tariefregeling voor het gebruik van het sportcomplex ‘Het Veld’, zoals goedgekeurd 
in de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 en gewijzigd op 18 december 
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2014, wordt in de kolom van artikel 1, in de onderafdeling “Outdoortennisterreinen”, de 
volledige tekst opgeheven en vervangen door een nieuwe, luidende als volgt: 

- 50 euro per kalenderjaar per persoon (kalenderjaarkaart); 
- 12 euro per uur en per terrein indien geen enkele speler houder is van een 

kalenderjaarkaart; 
- 3 euro per persoon en per uur indien minstens 1 medespeler in het bezit is van 

een kalenderjaarkaart. 

Artikel 2. 
In de tariefregeling voor het gebruik van het sportcomplex ‘Het Veld’, zoals goedgekeurd 
in de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 en gewijzigd op 18 december 
2014, wordt in de kolom van artikel 1 een onderafdeling toegevoegd, luidende als volgt: 
Paddelterreinen: 

- 12 euro per uur en per terrein (ongeacht het aantal spelers); 
- 1 euro voor de huur van een padelracket; 
- 1 euro voor de huur van een padelbal (maximum 3); 
- 3 euro bij verlies van een gehuurde padelbal; 
- 25 euro bij verlies van de sleutel van de toegangspoort; 
- 6,50 euro voor de aankoop van 3 padelballen. 

Artikel 3. 
De overige punten in de tariefregeling voor het gebruik van het sportcomplex ‘Het Veld’ 
zoals goedgekeurd bij zijn besluit van 19 december 2013 en gewijzigd bij besluit van 18 
december 2014 blijven ongewijzigd behouden. 

Addendum projectplan “Ondersteuning informatieveiligheid 
OCMW en/of gemeente” in samenwerking met Kina pv: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
gegevens, in het bijzonder artikel 37 in verband met de aanwijzing van de functionaris 
voor gegevensbescherming. 

Gelet op de aanbeveling van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van 24 mei 2017. 

Gelet zijn beslissing van 25 januari 2018 houdende de goedkeuring van het projectplan 
“ondersteuning informatieveiligheid”; dat er beslist werd een veiligheidsconsulent in te 
zetten voor het OCMW en gemeente à rato van 6 uur per week. 

Gelet op het schrijven van 22 maart 2018 waarin KINA p.v.de informatie die ze verkreeg 
van de Vlaamse Toezichtcommissie kenbaar maakt aan de verschillende lokale besturen;- 
dat de functie van informatieveiligheidsconsulent verenigbaar is met de functie van DPO. 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 mei 2018 
houdende de goedkeuring van het addendum projectplan “Ondersteuning 
informatieveiligheid OCMW en/of gemeente”. 

Overwegende de functie van DPO binnen het huidige projectplan van KINA p.v. m.b.t. 
ondersteuning informatieveiligheid opgenomen kan worden. 

Gelet op het addendum projectplan informatieveiligheid dat wordt voorgelegd. 

Overwegende dat met de inhoud van dit ontwerp akkoord kan gegaan worden. 
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Na verdere bespreking. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan navolgend addendum: 

ADDENDUM PROJECTPLAN INFORMATIEVEILIGHEID 
AANSTELLING INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT EN DPO 

1. INLEIDING 
Alle steden, gemeenten en provincies moeten een DPO (‘data protection officer) 
hebben aangesteld tegen 25 mei 2018. 
De persoon die fungeert als informatieveiligheidsconsulent, mag ook fungeren als 
DPO, mits een aanstelling door het college (dagelijks bestuur) en men voldoet aan 
de voorwaarden van art. 37, lid 5 van het ontwerp AVG-decreet: 

http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-37-aanwijzing-van-de-functionaris-voor-
gegevensbescherming-EU-AVG.htm 
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-39-taken-van-de-functionaris-voor-
gegevensbescherming-EU-AVG.htm 

Er komen dan wel enkele nieuwe taken bij: 

• Contactgegevens moeten bekend en bereikbaar zijn voor iedereen binnen de 
organisatie 

• Contactgegevens moeten publiek gemaakt worden voor de 
betrokkenen/burgers 

• Contactgegevens moeten worden meegedeeld aan de TA en men moet ermee 
samenwerken 

• Contactgegevens zijn te raadplegen voor de DPIA. 

Uit een bevraging bij de toezichtcommissie dd. 15/03/2018 blijkt dat 
informatieveiligheidsconsulenten de rol van DPO mogen vervullen binnen de 6u/week 
voor gemeente en OCMW samen of de 4u/week voor een individueel bestuur. 

2. AANSTELLING INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT 
Naam bestuur: gemeente Zandhoven en OCMW Zandhoven. 
Heeft een informatieveiligheidsconsulent van KINA p.v. aangesteld: ja/neen 
De aanstelling van de informatieveiligheidsconsulent werd goedgekeurd door VTC 
en/of privacy commissie: ja/neen 

3. AANSTELLING DPO 
Naam bestuur: gemeente Zandhoven en OCMW Zandhoven. 
Heeft een collegebeslissing genomen dd. 23 april 2018 om de 
informatieveiligheidsconsulent van KINA p.v. tevens aan te stellen als DPO: ja/neen 
De aanstelling zal formeel ingediend worden vanaf dat de praktische werkwijze 
hieromtrent bekend gemaakt wordt: ja/neen 

Artikel 2. 

Een afschrift van deze beslissing zal aan OCMW Zandhoven en aan de KINA p.v. worden 
overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst 
van mevr. Van Trier A., die het volgende verklaart: "Op de vooravond van de 
inwerkingtreding van de AVG (GDPR) is het inderdaad opportuun om een DPO aan te 
stellen, zoals de nieuwe wetgeving voorziet. 

De functie van DPO sluit duidelijk aan bij die van informatieveiligheidsconsulent, want 
uiteindelijk draait het om de bescherming van onze persoonlijke gegevens en onze 
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privacy. 
Het voorgelegde addendum aan het actieplan KINA vermeldt 4 extra taken voor de reeds 
aangestelde informatieveiligheidsconsulent die nu ook de rol van DPO zal vervullen. En 
dit zonder uitbreiding van het 6u/week schema voor gemeente en OCMW tezamen. 
Is dat wel realistisch ? 
Wat is het plan van aanpak om burgers toegang te geven tot hun persoonlijke gegevens 
? Is daarvoor reeds een tool beschikbaar of dient er nog SW ontwikkeld te worden ? 
Uit het risicorapport van Zandhoven gemeente en OCMW dat eerder op de gemeenteraad 
werd voorgelegd, bleek reeds hoe slordig er wordt omgesprongen met data binnen de 
administratie (wachtwoorden voor privé en professioneel gebruik uitgewisseld, gebruik 
van privé smartphones, onvoldoende bewustzijn van informatieveiligheid bij de 
medewerkers … ). Terwijl wij toch wel wat persoonlijke en dus ook gevoelige gegevens in 
vertrouwen geven aan de gemeente. Met de AVG zijn de regels omtrent databeheer 
alleen maar strenger geworden. Wij roepen dan ook op om het 
informatieveiligheidsbeleid serieus te nemen en de privacy van de Zandhovenaren te 
verzekeren." 

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

Nadat de burgemeester, algemeen directeur en OCMW-voorzitter Maes M. geantwoord 
hebben op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad over tot de bespreking van het 
volgend punt van de dagorde. 

Buurtbus Malle – Zandhoven – Zoersel: verlenen van een toelage: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de Buurtbus Malle-Zoersel-Zandhoven van start is gegaan (eerste rit) 
in juni 2017;- dat dit initiatief voortkomt uit een partnerschap tussen enerzijds de 
gemeenten Malle, Zandhoven en Zoersel en anderzijds de zorginstellingen gevestigd op 
hun grondgebied, KINA pv en Handicar-Zoersel vzw met de steun van provincie 
Antwerpen (projectperiode loopt van maart 2016 tot en met februari 2019). 

Overwegende dat de Buurtbus tot doel heeft om, als aanvullende vervoersdienst, in te 
staan voor aangepast buurtvervoer van personen die vanuit een (tijdelijke) zorgnood 
en/of vervoersnood een mobiliteitsbeperking ervaren om zo bij te dragen tot de lokale 
basisbereikbaarheid;-dat de directe aanleiding hiervoor de afschaffing van de belbus in 
de regio Malle-Zandhoven-Zoersel was;-dat de Buurtbus dorpskernen, woonwijken, 
zorginstellingen en publieke plaatsen verbindt en op meerdere plaatsen aansluit op haltes 
van het openbaar vervoer. 

Overwegende dat de participerende gemeenten tijdens het eerste jaar een opstarttoelage 
hebben betaald t.b.v. 0,20 euro/inwoner (2.568,20 euro voor Zandhoven);-dat de 
provincie Antwerpen een degressieve subsidie voor dit project voorziet die varieert van 
44.500 euro voor het eerste projectjaar tot 29.160 euro in projectjaar 3;-dat het 
voorziene budget voldoende is om de financiële lasten van dit project te dragen. 

Overwegende dat de gebruikers van de Buurtbus 10 euro/persoon of 15 euro/gezin 
lidgeld per jaar dienen te betalen en een vast bedrag van 0,70 euro/kilometer;- dat de 
inwoners van Zoersel met een Z-pas en de inwoners van Malle en Zandhoven met een 
vrijetijdspas momenteel reeds een korting van 25% ontvangen op het totale 
factuurbedrag (lidgeld en kilometervergoeding). 

Gelet op het weinige gebruik van de Buurtbus door de inwoners van Zandhoven 
(Zandhoven 18% - Zoersel 47% - Malle 15%), lijkt het nuttig te onderzoeken of een 
lagere kostprijs een hoger gebruik tot gevolg zou hebben;-dat, gelet op het voorgaande, 
het billijk en verantwoord lijkt om de financiële drempel te verlagen door aan de 
gebruikers van de Buurtbus een extra financiële tussenkomst te verlenen en op die 
manier de participatiekansen van kwetsbare mensen te verhogen. 
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Gelet op de bespreking binnen de stuurgroep van het project waarbij werd voorgesteld 
om de gebruikersbijdrage vanaf 1 juni 2018 tot het einde van het pilootproject met 0,30 
euro te verlagen van 0,70 euro tot 0,40 euro per kilometer, via een bijpassing door de 
lokale besturen. 

Overwegende dat de kostprijs van deze extra toelage voor de gemeente Zandhoven kan 
geraamd worden op 650 euro/jaar (bij een verdubbeling van het aantal gebruikers) tot 
1.000 euro/jaar (bij een drievoudige vermeerdering van het aantal gebruikers). 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeente Zandhoven zal met ingang van 1 juni 2018 aan de gebruikers van de 
Buurtbus Malle-Zoersel-Zandhoven en woonachtig te Zandhoven of bezoekers van een 
zorginstelling te Zandhoven een toelage verlenen. 
Deze toelage bedraagt 0,30 euro per kilometer. 

Artikel 2. 
De toelage zal door Handicar-Zoersel vzw rechtstreeks en zichtbaar met de vermelding 
'gemeentelijke toelage' in mindering gebracht worden op de factuur gericht aan de 
inwoner van Zandhoven of bezoekers van een zorginstelling te Zandhoven. De gemeente 
Zandhoven zal deze verleende toelage terugbetalen aan Handicar-Zoersel vzw na 
voorlegging van een factuur met duidelijke opgave van de naam van de gebruiker, de 
plaats van vertrek en bestemming en het aantal afgelegde kilometers. 

Artikel 3. 
De inwoners van Zandhoven met een vrijetijdspas hebben recht op een korting van 25% 
op het lidgeld voor de Buurtbus Malle-Zoersel-Zandhoven. De korting wordt niet langer 
toegekend op de kilometervergoeding. 

Artikel 4. 
Na een periode van één jaar zal een evaluatie gebeuren om na te gaan of deze extra 
tussenkomst heeft geleid tot een toename van het aantal gebruikers van de Buurtbus 
voor wat betreft Zandhoven. 

Artikel 5. 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Handicar-Zoersel vzw, aan de 
financieel directeur en ter kennis worden gebracht van de gemeenten Malle en Zoersel. 

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

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

Goedkeuring om beroep te doen op de dienstverlenende 
vereniging CIPAL (verder genoemd ‘CIPAL DV’) als 
opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 
‘Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware’ – bestek 
nr. 100022 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet inzonderheid artikel 43, §2, 11°. 
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid op de artikelen 2, 4° en 
15. 

Gelet op de principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 31 maart 
2015 tot gunning via een open offerteaanvraag met bekendmaking van de 
overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware”. 

Overwegende dat de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal 
dv goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid: 

• Het bestek waar het stelt in punt 3.4: “Cipal dv zal overeenkomstig artikel 15 van 
de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van 
onderhavige opdracht kunnen optreden als opdrachtencentrale voor alle 
deelnemers in de dienstverlenende vereniging Cipal. Deze besturen zullen zich, 
net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten op de opdrachtencentrale 
kunnen beroepen om licenties en gebruiksrechten in het kader van de te sluiten 
raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen. 
Bijlage 1 van dit bestek bevat een overzicht van alle deelnemers in de vereniging 
per 1 januari 2015. 
Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als 
opdrachtencentrale voor:  

o Alle andere Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun 
verenigingen en verzelfstandigde entiteiten. 

o Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en 
verzelfstandigde entiteiten. 

o De entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse 
Gemeenschap of Vlaamse Gewest: dit zijn de Vlaamse ministeries 
(departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van 
de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement. 

o De entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse 
administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het 
Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of 
Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden) en de 
Vlaamse Openbare Instellingen (VOI’s)”. 

• Het bestek waar het stelt in punt 3.5: “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding 
van en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst 
uit, terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door 
de afnemer geplaatste bestelling uitoefent.” 

• Het bestek waar het stelt (punt 3.8.2): “Gezien de raamovereenkomst niet 
exclusief is, behoudt de opdrachtgever – net als de andere afnemers – steeds de 
vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de 
gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In 
voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd”. 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 24 juni 2015 waarbij 
voornoemde opdracht wordt gegund aan Comparex Software Belgium bvba met 
maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Heizel Esplanade box 3, Buro & Design Center, 
lokaal 315. 

Overwegende dat de voornoemde opdracht van Cipal dv  “Aankoop van licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” 
een raamovereenkomst is met één leverancier en Cipal dv hierbij als opdrachtencentrale 
optreedt in de zin van artikelen 2,4° en 15 van de wet van 15 juni 2006. 

Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van de 
raamovereenkomst via de opdrachtencentrale kan gebruik maken waardoor het 
krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 en hierdoor vrijgesteld is van de 
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. 
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Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente gebruik maakt van de 
opdrachtencentrale om volgende redenen: 

• de in de opdrachtencentrale voorziene licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware voldoen aan de behoefte 
van het bestuur; 

• het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd 
en geld betekent; 

• Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van 
licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware door aanbestedende overheden. 

Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot enige afname van de 
raamovereenkomst. 

Gelet op zijn beslissing van 5 september 1991 houdende de toetreding tot Cipal dv. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeente zal beroep doen op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor aankoop van 
licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” 
(Bestek nr. I00022) 

Artikel 2. 
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering 
van dit besluit. 

Artikel 3. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de ICT-dienst en Cipal Schaubroeck nv bezorgd 
worden. 

IGEAN Milieu & Veiligheid: goedkeuring van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de algemene vergadering van 22 juni 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. 07120366. 

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 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 bevestigd. 
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Gelet op de statutenwijziging en de verlenging tot 21 juni 2034 van IGEAN milieu & 
veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 
2016 en bij ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van 
binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding 
bevestigd. 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd. 

Gelet op artikel 36 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de 
loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. 

Overwegende dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld aan de hand 
van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 

Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking 
gesteld worden van de deelnemende besturen. 

Overwegende dat deze jaarvergadering eveneens kwijting verleent aan de leden van de 
raad van bestuur en de commissaris-revisor. 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur van 2 
mei 2018 om de jaarvergadering te organiseren in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 
69 te 2920 Kalmthout op vrijdag 22 juni 2018 te 19.00 uur met volgende dagorde: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017 
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017 
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017 
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het 
OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem 
7. Benoemen van leden van de adviescomités. 

Gelet op het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 3 mei 2018 met de uitnodiging 
en de dagorde voor de jaarvergadering;- de daarbij horende documenten werden via het 
infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. Uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 2 mei 2018 
2. Het jaarverslag 2017 met de jaarrekening 2017 
3. De cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal. 

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

Gelet op zijn beslissing van 14 november 2013 waarbij mevrouw Henderickx Paula, 
raadslid en de heer Bastanie Richard, voorzitter van de gemeenteraad, respectievelijk 
werden aangesteld tot vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven en 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de gemeente, om deel te nemen aan alle 
algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid 
die vanaf het jaar 2014 tot en met 31 december 2018 worden georganiseerd. 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 
agendapunten van de statutaire vergadering. 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 
te weigeren. 

Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het Gemeentedecreet in verband met de 
vergaderingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad. 
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Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake 
de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van 
IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op vrijdag 22 juni 2018 om 19.00 uur 
in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout evenals van alle daarbij 
horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017 
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017 
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017 
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het 
OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem 
7. Benoemen van leden van de adviescomités. 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van vrijdag 
22 juni 2018 te 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. 

IGEAN Dienstverlening: goedkeuring van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de algemene vergadering van 22 juni 2018 

De gemeenteraad, 

Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, en 
gepubliceerd 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, en gepubliceerd 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. 
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Gelet op de statutenwijziging en de verlenging tot 21 juni 2034 van IGEAN 
dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 17 
juni 2016 en bij ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van 
binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding 
bevestigd. 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening. 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd. 

Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de 
loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. 

Overwegende dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld aan de hand 
van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 

Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking 
gesteld worden van de deelnemende besturen. 

Overwegende dat deze jaarvergadering eveneens kwijting verleent aan de leden van de 
raad van bestuur en de commissaris-revisor. 
Gelet op de beslissing genomen tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur van 2 
mei 2018 om de jaarvergadering van vrijdag 22 juni 2018 te 19.00 uur te organiseren in 
het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout met volgende dagorde: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017 
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017 
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017 
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het 
OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem. 

Gelet op het schrijven van IGEAN dienstverlening van 3 mei 2018 met de uitnodiging en 
de dagorde voor de jaarvergadering;- de daarbij horende documenten werden via het 
infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. Uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 2 mei 2018 
2. Het jaarverslag 2017 met de jaarrekening 2017 
3. De cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal. 

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

Gelet op zijn beslissing van 14 november 2013 waarbij mevrouw Henderickx Paula, 
raadslid en de heer Bastanie Richard, schepen, respectievelijk werden aangesteld tot 
vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven en plaatsvervanger van de 
vertegenwoordiger van de gemeente, om deel te nemen aan alle algemene 
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IGEAN dienstverlening die vanaf het 
jaar 2014 tot en met 31 december 2018 worden georganiseerd. 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 
agendapunten van de statutaire vergadering. 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 
te weigeren. 

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. 
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Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van 
IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op vrijdag 22 juni 2018 te 19.00 uur in 
het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout evenals van alle daarbij 
horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017 
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017 
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017 
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het 
OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem. 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van vrijdag 
22 juni 2018 te 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. 

CIPAL: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van 15 juni 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”). 

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal 
(hierna kortweg “Cipal”) van 14 april 2014. 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal. 

Gelet op zijn beslissing van 14 november 2013 waarbij de heer Geens Joris, schepen 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 oproepingsbrief van 20 april 2018 tot de algemene vergadering van Cipal van 
15 juni 2018 met de volgende agendapunten: 

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, 
afgesloten op 31 december 2017 
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
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geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 
2017, afgesloten op 31 december 2017 
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor 
de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017 
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde 
bestuurder 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering. 

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

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren. 

Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 worden 
goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De gemeentelijke vertegenwoordiger, aangesteld in zitting van 14 november 2013 wordt 
gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te 
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL 
van 15 juni 2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 

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. 

PONTES: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van 13 juni 2018 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2, 
5° en 195. 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in 
het bijzonder op de artikelen 39,44, 46, 47 en 48. 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad 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 algemene vergadering van PONTES op 13 juni 2018. 

Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen. 
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Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering 
moet organiseren tijdens dewelke de balans, de resultatenrekening en het jaarverslag 
over het dienstjaar 2017 worden behandeld. 

Overwegende dat jaarlijks het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de verdeling 
van het batig saldo van de resultatenrekening 2017 en de kwijting aan de raad van 
bestuur en de commissaris-revisor worden behandeld. 

Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 13 juni 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. 

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

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2014 waarbij de heer Bastanie Richard, 
schepen en de heer Willems Rudolf, schepen, respectievelijk werden aangesteld tot 
vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven en tot plaatsvervanger 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. 

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 algemene vergadering van PONTES van 13 
juni 2018, die bestaat uit de volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag 20 december 2017 – goedkeuring 
2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2017 – 
goedkeuring 
3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2017 - 
aktename 
4. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2017 – goedkeuring 
5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor –
 goedkeuring 

Artikel 2. 

De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de 
gemeente wordt opgedragen om zijn/haar 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 13 juni 2018 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 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. 
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PIDPA: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van 18 juni 2018 

De gemeenteraad, 

Gelet op het feit 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 de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat het mandaat van de afgevaardigde voor elke algemene 
vergadering dient te worden vastgesteld. 

Gelet op zijn beslissing van 14 november 2013 waarbij de heer Verelst Luc, raadslid en 
de heer Oorts Jozef, raadslid, respectievelijk werden aangesteld tot vertegenwoordiger 
van de gemeente Zandhoven en plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de 
gemeente, om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging PIDPA die vanaf het jaar 2014 tot en met 31 december 
2018 worden georganiseerd. 

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 Pidpa. 

Gelet op de algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 18 juni 
2018 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

Gelet op de uitnodigingsbrief van 23 april 2018 waarmee Pidpa tevens de agenda van de 
algemene vergadering heeft meegedeeld en gelet op de stukken die werden overgemaakt 
inzake het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017, inzake de jaarrekening 
over het boekjaar 2017 en het verslag van de commissaris-revisor. 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Pidpa van 18 juni 2018 
volgende agendapunten bevat: 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afvaardigden. 
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017. 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2017. 
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017. 
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
6. Benoeming(en). 
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 
agendapunten van de statutaire vergadering. 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 
te weigeren. 

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. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017, de jaarrekening over het 
boekjaar 2017 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 
2017, wordt goedgekeurd. 

Artikel 3. 
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering 
van 18 juni 2018, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde 
benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt 
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering. 

Artikel 4. 
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. 

IVEKA: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van 19 juni 2018 

De gemeenteraad, 

Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of 
gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging 
voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse. 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 20 maart 2018 
opgeroepen werd om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van Iveka die op 19 juni 2018 zal plaatshebben in de E10 Hoeve, 
Kapelstraat 8 te 2960 Brecht. 

Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in 
zitting van 13 maart 2018, dat aan de gemeente werd overgemaakt. 

Gelet op hiernavolgende context en motiveringen: 

a) Verzoek tot verschuiven einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019 

De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iveka (met 
uitzondering van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum. 
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor 
de opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet 
werden aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 
via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om 
in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) 
wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient 
verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid 
aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het 
aan haar gerichte verzoek. 

Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op 
een korte tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld 
te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe 
bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde 
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de 
uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een 
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identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van 
de verlengde duurtijd. 

b) Voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 tot en met 29 maart 
2037 

Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt 
overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 
2017 voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 
jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe 
einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – 
distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op 
deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 
2019. 

Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking (artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 
2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal 
deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een 
drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene 
vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het 
aantal stemmen. 
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het 
verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een 
onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er 
zich verschillende beheersvormen reëel aandienen. 
Uiterlijk 90 dagen vóór de algemene vergadering die beslist over de verlenging 
wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en 
houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen 
ze hun beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de 
algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of 
hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de 
opdrachthoudende vereniging. 

Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de 
vernieuwing van de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur 
praktisch bereikt is, is het aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige 
vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de 
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een 
ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen 
de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het 
verlengingsvoorstel. 

c) Statutenwijzigingen 

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere 
domeinen: 

- aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System 
Operator cvba en Infrax cvba en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten 
met inwerkingtreding op 1 juli 2018: 

• naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System 
Operator; 

• doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en 
(kabel)netwerken; 

• introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en 
(kabel)netwerken; 
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• regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vóór en na 1 juli 
2018 over de verschillende distributienetbeheerders en andere 
betrokken entiteiten; 

• winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 
• vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit; 
• actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3); 

- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017 met principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019: 

• aantal leden van de raad van bestuur; 
• genderbepaling; 
• mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-

bestuurders; 
• inlassing opstelling code goed bestuur; 
• mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit 

van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende 
vereniging; 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde 
verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de 
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient 
tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 19 juni 2018: 

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum 
van Iveka, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 
van het decreet over lokaal bestuur. 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveka van 1 april 
2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met 
betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 
zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024. 

3. Statutenwijzigingen: 

3.1 Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het 
kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van 
de wijziging van het doel 

3.2 Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 

4. Inkanteling van deel IKA – Vaststelling van de (niet-)vervulling van de 
opschortende voorwaarden. 

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot 
en met 3 bij authentieke akte vast te stellen. 

6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis 
System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – 
bevestiging van participatie van Iveka in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius 
System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
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7. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2017. 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels). 

9. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris Iveka met betrekking tot het boekjaar 2017. 

10. Statutaire benoemingen. 

11. Benoeming van een commissaris. 

12. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2. 
Een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire 
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 9 november 2019 naar 1 april 
2019 (*). 
Een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende 
vereniging Iveka van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de 
opdrachthoudende vereniging Iveka te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van 
onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*). 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-
houdende vereniging Iveka. 
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van 
het decreet over het lokaal bestuur. 

Artikel 3. 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 19 juni 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 raadsbeslissing; 

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 van de gemeente voor de 
algemene vergadering van 19 juni 2018 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 
“Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, 
afgekort tot IKA. 

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

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven werd opgeroepen deel te 
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19 juni 2018 plaats 
heeft. 

Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, 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 
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dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de 
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering. 

Gelet op zijn beslissing van 14 november 2013 waarbij de heer Verelst Lucas, raadslid en 
de heer Willems Rudolf, 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 IKA die vanaf het jaar 2014 tot en 
met 31 december 2018 worden georganiseerd. 

Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van IKA van 19 juni 2018 
volgende agendapunten bevat: 

1. Strategie en begroting 2018 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Jaarrekening 2017 
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van 
bestuur aan de algemene vergadering. 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans en resultatenrekening 
en winstverdeling. 

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

Gelet op het Gemeentedecreet. 

Op het voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te 
hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de Algemene 
Vergadering van IKA van 19 juni 2018. 

Artikel 2. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2018. 

Artikel 3. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene 
vergadering. 

Artikel 4. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met 
betrekking tot het boekjaar 2017. 

Artikel 5. 
De vertegenwoordiger(s) van de gemeente die zal/zullen deelnemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van IKA van 19 juni 2018 op te dragen zijn/hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband 
met de te behandelen agendapunten. 

Artikel 6. 
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, Ravensteingalerij 4 bus 2 
te 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex. 
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Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Stulens P.. 

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

Het verlenen van een gemeentelijke bijdrage aan het actiecomité 
"Rust in Zandhoven" 

Dit punt werd op de agenda van de gemeenteraad gezet door dhr. Stulens P. die het 
volgende verklaart: "Iedereen weet dat de firma W-Kracht uit het Westvlaamse Loppem 
twee zeer hoge windturbines wil plaatsen vlakbij de dorpskernen van Massenhoven en 
Viersel. Na 888 bezwaarschriften heeft de provinciale deputatie de vergunning hiervoor 
geweigerd, waarop de firma in beroep ging. En niettegenstaande de Gewestelijke 
Omgevingsvergunningscommissie negatief adviseerde aan de Vlaamse regering, heeft 
CD&V-minister Schauvliege op 8 maart toch de vergunning verleend. 

Om te vermijden dat de bouw reeds vanaf 16 september zou kunnen starten zag het 
actiecomité "Rust in Zandhoven", dat bestaat uit een 8-tal omwonenden, bijgestaan door 
een advocatenkantoor, zich genoodzaakt om naast een procedure ten gronde ook een 
procedure tot schorsing op te starten. Maar koken kost geld en de totale kosten worden 
geraamd op ca. 10.000 euro. 
Het lijkt me dan ook logisch om ook namens de gemeente een bijdrage te leveren. Graag 
wil ik hieromtrent dan ook een voorstel formuleren. 

Tijdens de vorige gemeenteraad deed ik reeds een oproep tot een gemeentelijke bijdrage 
doch hierop kwam geen reactie, vermoedelijk wegens de afwezigheid van de 
burgemeester.” 

Burgemeester antwoordt hierop dat nadat het openbaar onderzoek voorbij was, er beslist 
werd om alle middelen in te zetten tegen de komst van de windmolens. Hij voegt hieraan 
toe dat nadat de vergunning door minister Schauvlieghe werd afgeleverd, en de 
gemeente beslist had om naar de Raad voor vergunningsbetwistingen te gaan, we ook 
nog samen hebben gezeten met de advocaten van beide partijen om te bespreken wat de 
te nemen stappen waren. Maar hij legt ook uit dat sponsoring moeilijk is, omdat de 
gemeente met de nieuwe procedure die ze opstart alles samen ook al 25.000 euro 
gemeenschapsgeld in dit dossier heeft gestoken; maar nog meer gemeenschapsgeld 
hieraan besteden is niet verantwoord, omdat er ook inwoners zijn die voorstander van 
windmolens zijn. Hij zegt dat we er alles aan doen om de windmolens weg te houden. 

Schepen Joris Geens licht verder toe dat wij als gemeente twee weken vroeger het 
verzoekschrift tot vernietiging moesten indienen dan het actiecomité maar dat het 
schepencollege de opdracht heeft gegeven aan de raadsman van de gemeente om een 
kopie van voormeld verzoekschrift over te maken aan de raadsman van het actiecomité, 
wat wijst op een nauwe samenwerking. 

Gelet op de vraag van dhr. Stulens P. om een stemming te houden. 

De voorzitter legt het door dhr. Stulens P. ingediende voorstel ter stemming aan de 
gemeenteraad voor en de uitslag luidt als volgt: 

Aantal stemmen ten gunste van het voorstel: twee 

Aantal stemmen tegen het voorstel: twaalf 

Aantal onthoudingen: vijf 

overeenkomstig onderstaand stemgedrag: 

Publieke stemming: 

Met 2 stemmen voor (Paul Stulens, Bart Van den Bergh), 12 stemmen tegen (Richard 
Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, May Peeters, Joris Geens, 
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Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van Hecke, Luc Verelst, Dirk Vercammen, 
Betty Bossaerts), 5 onthoudingen (Geert Van Laer, Werner Van Nuffelen, Pieter Helsen, 
Oliver Vertruyen, Annick Van Trier) 

BESLUIT: 

Dit voorstel is derhalve verworpen. 

Na de stemming over dit voorstel, hoort de gemeenteraad nog volgende tussenkomst 
van dhr. Stulens P.: 

“Burgemeester, met uw argumentatie kan ik geen vrede nemen. Deze procedure is wel 
degelijk van algemeen belang, want van belang voor alle bewoners van en rond de 
dorpskernen van Massenhoven en Viersel. De procedure ten gronde werd door de 
gemeente toch ook met gemeenschapsgeld opgestart. En dat geen gemeenschapsgeld 
mag gebruikt worden omdat er ook mensen zijn die vóór deze windturbines zijn is maar 
al te gek. Van tweeslachtigheid gesproken.” 

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

Vragenuurtje 

1. Bart Van den Bergh die meedeelt dat hij op de agenda van vandaag de akte van 
erfpacht met hockey en voetbal had verwacht, gelet op het feit dat het hockeyveld tegen 
augustus klaar zal zijn. 

Burgemeester antwoordt hierop dat hij hoopt dat dit de agenda van de gemeenteraad in 
juni zal halen. 

2. Geert Van Laer die waarschuwt dat er de voorbije dagen monsterfiles waren door 
wateroverlast o.a. ten gevolge van het maaien van het gras dat in de goten blijft liggen; 
hij vraagt om ook in Zandhoven hiervoor op te letten. 

3. Paul Stulens die meedeelt dat hij terug aangesproken werd door enkele bewoners van 
Nederviersel. Regelmatig komt er zwaar transport, blijkbaar GPS gestuurd, via de 
Watersportlaan naar Nederviersel in de hoop er het industrieterrein van Grobbendonk te 
kunnen bereiken. Doch op het einde van Nederviersel zijn ze verplicht om rechtsomkeer 
te maken hetgeen voor een zware opligger niet evident is. Zo werd thans weer de 
brievenbus van het laatste hoekhuis op Nederviersel aan flarden gereden. Ook zorgt dit 
zwaar transport ervoor dat het wegdek zwaar wordt gehavend. Om dit te vermijden 
zouden duidelijke verkeersborden moeten komen aan het begin van de Watersportlaan, 
bij het oprijden van het jaagpad/Watersportlaan, en zeker nog eens aan het sas richting 
Nederviersel.” 

Schepen Willems R. antwoordt dat hij dit zal nakijken waarop burgemeester zegt dat zij 
samen hebben gezeten met de inwoners van de Watersportlaan om o.a. de 
verkeerssituatie te bekijken. 

GOEDKEUREN VERSLAG 

Verslag vorige zitting 

Gezien er tijdens de raadzitting van heden, behoudens de opmerkingen zoals opgenomen 
aan het begin van het verslag, geen verdere opmerkingen worden gemaakt over de 
redactie van de notulen van de gemeenteraad van 26 april 2018, zijn de notulen van 
bedoelde zitting met uitzondering van de NV-A fractie, goedgekeurd. 


