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Verslag Gemeenteraad Zandhoven 
26 april 2018 

 

Aanwezig: Richard Bastanie, voorzitter 

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

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

 Annick Smeets, algemeen directeur 

 Mieke Maes, OCMW-voorzitter met raadgevende stem 

Verontschuldigd: Luc Van Hove, burgemeester, May Peeters, schepen 
 

De Voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

De voorzitter getuigt namens de gemeenteraad zijn deelneming aan mevr. May Peeters 
en dhr. Oliver Vertruyen bij het overlijden van de schoonmoeder en schoonvader en hij 
feliciteert mevr. Conny Van den Heuvel die opnieuw grootmoeder is geworden. 

Er zijn twee verontschuldigingen voor deze zitting, nl. de burgemeester en schepen 
Peeters May. 

De voorzitter vraagt aan de raadsleden of zij ermee akkoord gaan om te starten met 
punt 5 van de dagorde zodat de toeschouwers die voor dit punt gekomen zijn, niet de 
volledige zitting moeten blijven. 

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord. 

OPENBAAR 

Hockeyclub Blackbirds vzw: aanleg kunstgrasveld: verlenen van 
een waarborg t.o.v. de kredietverstrekker 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat Hockeyclub Blackbirds vzw, met maatschappelijke zetel te 2240 
Zandhoven, Zandbeekstraat 37, werd opgericht in 2015 en reeds 220 leden telt;- dat zij 
sinds de opstart van de club drie jaar geleden hun activiteiten ontwikkelden op het C-
terrein, wat zij gemeenschappelijk gebruikten met voetbal, chiro en atletiekclub. 

Overwegende dat hockey normaliter op kunstgras wordt gespeeld; -dat hockeyclub 
Blackbirds graag een eigen kunstgrasterrein wenst aan te leggen om de uitbouw van de 
club te garanderen en ervoor te zorgen dat de leden ook op technisch vlak kunnen 
evolueren. 

Gelet op de vele besprekingen tussen het college van burgemeester en schepenen en het 
bestuur van Hockeyclub Blackbirds vzw om een geschikte locatie voor de aanleg van een 
kunstgrasterrein te zoeken; - dat de geschikte locatie gevonden werd op de terreinen 
waar voetbal Massenhoven gelegen is aan de Kerkstraat, ten kadaster gekend, sectie A, 
nummers 44P, 44M en 42F 
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Overwegende dat K. Massenhoven V.C. vanaf volgend seizoen (2018-2019) zich enkel zal 
toespitsen op het damesvoetbal waardoor zij slechts gebruik zullen maken van één 
terrein, en het tweede terrein vrijkomt voor de Hockeyclub Blackbirds vzw. 

Overwegende dat er een erfpachtovereenkomst met beide clubs en het gemeentebestuur 
zal opgemaakt worden, die ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden 
voorgelegd. 

Overwegende dat Hockeyclub Blackbirds vzw voormeld een krediet bij Belfius wenst aan 
te gaan voor een bedrag van 400.000 euro voor de financiering van de aanleg van een 
kunstgrasterrein; -dat het krediet is opgesplitst in 2 verschillende kredieten nl.: 

a) een investeringskrediet ten bedrage van 250.000 euro met een duurtijd van 10 
jaar en een rentevoet van 1,97 % en 

b) een straight loan ten bedrage van 150.000 euro aan een rentevoet van Euribor + 
1,75. 

Gelet op de goedkeuring van het krediet mits een borgstelling ten belope van 320.000 
euro (= 80 % van het kredietbedrag) door de gemeente Zandhoven. 

Overwegende dat met beide kredieten rekening werd gehouden in het financieel 
meerjarenplan. 

Overwegende dat de Hockeyclub Blackbirds vzw en de gemeente Zandhoven een 
subsidiedossier bij Sport Vlaanderen hebben ingediend; -dat indien het dossier wordt 
goedgekeurd er een subsidiebedrag van maximum 30 % van de investering of 150.000 
euro wordt uitgekeerd. 

Overwegende dat het gemeentebestuur veel belang hecht aan het verenigingsleven; -dat 
een bruisend verenigingsleven bijdraagt aan een goede gemeenschapsvorming wat 
iedereen ten goede komt. 

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

Gelet op het gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Met 20 stemmen voor (Richard Bastanie, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, Hans 
Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van Hecke, Geert 
Van Laer, Conny Van den Heuvel, 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), 1 onthouding (Paul Stulens) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad gaat akkoord met borgstelling voor het krediet ten belope van 80 %, 
die Hockeyclub Blackbirds vzw gevestigd te 2240 Zandhoven, Zandbeekstraat 37 zal 
aangaan bij Belfius Bank voor een bedrag van 400.000 euro voor de financiering van de 
aanleg van een kunstgrasterrein; -dat het krediet is opgesplitst in 2 verschillende 
kredieten nl.: 

a) een investeringskrediet ten bedrage van 250.000 euro met een duurtijd van 10 
jaar en een rentevoet van 1,97 % en 

b) een straight loan ten bedrage van 150.000 euro aan een rentevoet van Euribor + 
1,75. 

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

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

Artikel 4. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de financieel directeur, Belfius Bank en 
Hockeyclub Blackbirds vzw worden overgemaakt. 

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

dhr. Helsen P., die het volgende verklaart: "De gemeente Zandhoven mag blij zijn met 
een vereniging als de blackbirds (hockeyclub). Zij hebben de voorbije jaren een 
indrukwekkende groei meegemaakt. Ze verdienen dan ook een goede accommodatie. 
Echter hebben wij 2 vragen aan het schepencollege: 

- Hoeveel bedraagt de totale borgstelling van de gemeente Zandhoven voor de 
verenigingen en clubs? 

- Werd het financieel plan voldoende kritisch bekeken, vermits er op de site van 
Montens ook nog investeringen zullen moeten volgen?" 

dhr. Stulens P., die het volgende verklaart: "Het financieel plan van de club bevond zich 
niet bij de stukken op intranet. Dat we dit kunnen komen inzien op het gemeentehuis is 
gewoon larie. Het intranet werd juist geïnstalleerd om nutteloze en tijdrovende 
verplaatsingen te vermijden. Ook ben ik van mening dat het verlenen van de waarborg 
minstens gelijktijdig met het goedkeuren van de erfpachtovereenkomst dient te 
gebeuren en deze ontbreekt vandaag. Bovendien kan ik persoonlijk de engelse benaming 
van de clubnaam Zwarte Vogels met moeite leuk vinden. Vandaar dat ik me wens te 
onthouden." 

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

Lastvoorwaarden en de gunningswijze met betrekking tot de 
wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Kleinheide: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36. 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 maart 2017 waarbij het tracé van de 
aan te leggen weg, in hoger vermelde verkaveling Kleinheide, werd goedgekeurd. 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2017, 
waarbij de verkavelingsvergunning werd goedgekeurd voor de gronden gelegen in 
deelgemeente Pulderbos betrekking hebbende op het terrein met als adres een nog te 
ontwerpen weg die ontsloten wordt langsheen Kleinheide en met als kadastrale 
omschrijving Zandhoven afdeling 2 Sectie B nrs. 410r , 410y, 413g, 413m, 413n. 

Gelet op de voorwaarden, opgelegd in voornoemde vergunning, inzonderheid op deze die 
betrekking hebben op de uit te voeren infrastructuurwerken. 

Gelet op de verbintenis nr. 871.2/2017.02, ondertekend op 18 augustus 2017 door de 
verkavelaar, waarin deze zich verbindt de hiervoor bedoelde voorwaarden stipt en 
volkomen na te leven en/of te aanvaarden. 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 
2017 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de overheidsopdracht voor 
Werken met als voorwerp “Wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Kleinheide” 
aan Arcadis Belgium Holding nv, Posthofbrug 12, City Link te 2600 Berchem 
(Antwerpen). 

Overwegende dat het noodzakelijk is de nodige infrastructuurwerken uit te voeren in de 
ontworpen straat, dit om de verschillende bouwkavels bouwrijp te maken. 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Wegenis- en rioleringswerken in de 
verkaveling Kleinheide” een bijzonder bestek met nr. BE0116.000549.0180 werd 
opgesteld door Arcadis Belgium nv, Posthofbrug 12 te 2600 Berchem, bestaande uit: 

- De raming de dato 13/12/2017 ten bedrage van 210.845,75 (BTW exclusief) 
of 255.123,36 euro (21% BTW inclusief); 

- Het bijzonder bestek “infrastructuurwerken verkaveling Kleinheide” met als 
projectnummer BE 0116.000549.0180 met aangehecht meetstaat en 
inschrijvingsbiljet. 

Reeks plannen met als projectnummer BE 0116.000549.0180 bestaande uit: 

- Plan 1/1: Inhoudstafel & situatieplan; 
- Plan 2/1: Grondplan bestaande toestand; 
- Plan 3/1: Ontwerpplan wegenis- en rioleringswerken; 
- Plan 4/1: Lengteprofielen; 
- Plan 5/1: Typedwarsprofiel; 
- Plan 6/1: Typedetails. 

Gelet op zijn beslissing van 20 juni 2002, waarbij de bevoegdheid voor de 
veiligheidscoördinatie voor alle openbare werken, waarvoor een veiligheidscoördinatie 
ontwerp en/of een veiligheidscoördinator verwezenlijking verplicht is, werd overgedragen 
aan de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van 
IGEAN. 

Gelet op het dossier ‘Veiligheidscoördinatie ZAN09067’, opgemaakt door IGEAN Milieu en 
Veiligheid, gevestigd te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat nr. 60 en gedagtekend op 
27 maart 2018. 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 210.845,75 euro 
(exclusief btw) of 255.123,36 euro (inclusief btw). 

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

Overwegende dat de gemeenteraad de wijze dient te bepalen waarop de gunning van 
deze werken zal geschieden:- dat gelet op de aard van de werken en op het bedrag van 
de raming, het aangewezen lijkt de nodige bekendheid aan deze werken te geven en de 
werken toe te wijzen via de open procedure. 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht vooraf gefinancierd zal worden door de 
verkavelaar. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. BE0116.000549.0180 met 
navermelde stukken voor de opdracht “Wegenis- er rioleringswerken in de verkaveling 
Kleinheide”, opgesteld door Arcadis Belgium nv, Posthofbrug 12 te 2600 Berchem 
betaande uit: 

- De raming de dato 13/12/2017 ten bedrage van 210.845,75 (BTW exclusief) 
of 255.123,36 euro (21% BTW inclusief); 

- Het bijzonder bestek “infrastructuurwerken verkaveling Kleinheide” met als 
projectnummer BE 0116.000549.0180 met aangehecht meetstaat en 
inschrijvingsbiljet. 

Reeks plannen met als projectnummer BE 0116.000549.0180 bestaande uit: 

- Plan 1/1: Inhoudstafel & situatieplan; 
- Plan 2/1: Grondplan bestaande toestand; 
- Plan 3/1: Ontwerpplan wegenis- en rioleringswerken; 
- Plan 4/1: Lengteprofielen; 
- Plan 5/1: Typedwarsprofiel; 
- Plan 6/1: Typedetails. 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

Artikel 2. 
De raming dient als zijnde van indicatieve aard beschouwd. 

Artikel 3. 
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier Veiligheidscoördinatie ZAN09067’, 
opgemaakt door IGEAN Milieu en Veiligheid, gevestigd te 2160 Wommelgem, 
Doornaardstraat nr. 60 en gedagtekend op 27 maart 2018. 

Artikel 4. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open procedure. 

Artikel 5. 
De uitgave voor deze opdracht zal vooraf gefinancierd zal worden door de verkavelaar. 

Artikel 6. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel directeur worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Vlam J., die het volgende verklaart: "Plan 1.D – ontworpen toestand – groene zone 
over gracht staat fout ingetekend – sluit niet aan op weg. 

Reden voor? Kunnen we dit toevoegen als voorwaarde voor goedkeuring?" 

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

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 Pidpa met betrekking tot de 
uitbreiding en heraanleg van de parking aan het gemeentehuis van 
Zandhoven: goedkeuring 
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De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 20 april 2017 betreffende de principiële goedkeuring van de 
uitbreiding en heraanleg van de parking aan het gemeentehuis van Zandhoven. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven volgende werken wil uitvoeren: 

- Aanleg en uitbreiding van een openbare parking ter hoogte van het gemeentehuis 
– Bruggestraat. 

Overwegende dat de intercommunale Pidpa volgende werken wil uitvoeren: 

- De aanleg van een RWA-leiding; 
- De optimale afkoppeling van het hemelwater; 

en dit in derde betalersregeling. 

Overwegende dat het de voorkeur verdient de werken en de opdracht in het algemeen 
belang samen te voegen:- dat de gemeente Zandhoven, gelet op de raming der werken, 
wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de 
opdracht als aanbestedende overheid op te treden. 

Overwegende dat de intercommunale Pidpa optreedt als medefinancier in de studie en de 
uitvoering van de opdracht. 

Gezien het diensvolgens noodzakelijk is hiervoor een “samenwerkingsovereenkomst” af 
te sluiten. 

Gelet op het ontwerp van “samenwerkingsovereenkomst” dat wordt voorgelegd. 
Overwegende dat de gemeente Zandhoven bij het afsluiten van de 
“samenwerkingsovereenkomst” 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. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente Zandhoven en intercommunale Pidpa inzake de uitbreiding en heraanleg van 
de parking aan het gemeentehuis van Zandhoven. 

Samenwerkingsovereenkomst 

K-18-019: Zandhoven: aanleg parking en rwa-stelsel thv gemeentehuis 

Tussen: 

De gemeente Zandhoven, met zetel ten gemeentehuize, Liersebaan 12 te 2240 
Zandhoven, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, 
voor wie hier tekenen: 

- Richard Bastanie, voorzitter van de gemeenteraad, en 
- Annick Smeets, algemeen directeur 

hierna genoemd “de gemeente”. 

en: 

Pidpa o.v. met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Vierselse baan 5 met 
ondernemingsnummer BE0204908936 

hier vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur voor wie optreedt 
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- Mieke Van den Brande, voorzitter, en  
- Ronny Sabo, Directeur-generaal 

hierna genoemd "Pidpa". 

Aangezien het gemeentebestuur de volgende werken wenst uit te voeren: 

- Aanleg van een openbaren parking thv het gemeentehuis – Bruggestraat 

Aangezien Pidpa tegelijk de volgende werken wenst uit te voeren: 

- De aanleg van een RWA-leiding 
- De optimale afkoppeling van het hemelwater 

in derde betalersregeling. 

Bij Pidpa is dit project gekend als K-18-019: Zandhoven : Aanleg parking en RWA-
stelsel thv gemeentehuis 

Aangezien partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen 
belang dienen te worden samengevoegd. 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1: Opdrachtgevend bestuur 

De gemeente en Pidpa beslissen de hoger beschreven werken in het algemeen 
belang, samen te voegen en gemeente aan te duiden om in gezamenlijke naam, bij 
de gunning en de uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te 
treden. 

Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is 
en zullen hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle 
verplichtingen en engagementen genomen in het kader van deze overeenkomst te 
kunnen honoreren. 

Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden. 

Artikel 2: Studie en ontwerp, vergunningen, onteigening en veiligheidscoördinatie 

§1. Alle partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het 
deel van de opdracht dat ten hunnen last is. Zij nemen tegenover het 
opdrachtgevend bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de 
administratieve en de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten 
inlassen, en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken ten 
hunnen laste.  

§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de 
eventuele onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren 
laste. Desgevallend worden de vergunnings- aanvragen en de onteigeningsdossiers 
door het opdrachtgevend bestuur gebundeld.  

§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator (ontwerp en 
verwezenlijking) zijn opdracht, verbonden met hun aandeel in de samengevoegde 
opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle 
etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en 
aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle nodige informatie 
krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten. 

De aangestelde ontwerper wordt hiertoe contractueel verplicht. 

Alle bouwheren nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze 
verbintenissen ten aanzien van het opdrachtgevende bestuur de volledige 
verantwoordelijkheid op. 

Artikel 3: Grondverzet en het beheer van materiaalkringlopen 
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§1. Gemeente zal, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten en de 
bepalingen van hoofdstuk X van het Vlarebo instaan voor het opstellen van een 
technisch verslag en de conformverklaring ervan door een erkende 
bodembeheerorganisatie. 

Het opdrachtgevende bestuur voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie 
conform verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier 

§2. Alle kosten in verband met de in paragraaf 1 vernoemde deelopdrachten worden 
door alle partijen gedragen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van 
elk der respectievelijke delen. 

Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten: 

- het aanstellen van een erkend bodemsaneringdeskundige 
- het opmaken van een Technisch verslag 
- de conformverklaring van het technisch verslag door een erkende 

bodembeheerorganisatie. 
- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau. 

§3. De kosten voor het milieuhygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het 
Technisch verslag, worden door elk van de partijen op basis van hun aandeel in de 
werken gedragen. 

§4. Het opdrachtgevend bestuur zal, rekening houdend met de wetgeving tot 
vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen instaan voor het opstellen van een 
sloopopvolgingsplan door een bij Tracimat aangesloten deskundige. 

Het opdrachtgevende bestuur voegt het door Tracimat conform verklaarde 
sloopopvolgingsplan toe aan het aanbestedingsdossier. 

§5. Alle kosten in verband met de in paragraaf 4 vernoemde deelopdracht worden 
door alle partijen gedragen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van 
elk der respectievelijke delen. 

Artikel 4 : Aanstellen ontwerper en aanneming van werken 

§1. De opdracht van het studiebureau wordt uitgevoerd deels voor rekening van de 
gemeente, deels voor rekening van Pidpa. 

Per deel maakt het studiebureau afzonderlijke facturen. Alle partijen zullen de 
facturen betalen conform het opgemaakte bestek of in voorkomend geval conform 
de bepalingen van de tussen partijen en studiebureau gesloten 
ereloonovereenkomst. 

Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet 
naleeft en hierdoor verwijlinteresten en/of schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal 
de in gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 

§2. Het opdrachtgevend bestuur schrijft wat de aanneming van werken betreft de 
gunningprocedure uit, staat in voor de opening der inschrijvingen en wijst de 
opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming 
één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd 
worden aan de laagste regelmatige bieder voor de totaliteit der werken (de 2 delen 
samen).  

Het opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de 
gezamenlijke werken slechts betekenen nadat alle partijen hebben ingestemd met 
het gunningvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat 
zij akkoord gaan met het gedeelte der werken te hunnen laste en dat zij voor de 
betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien. 

Desnoods verzoekt het opdrachtgevend bestuur, de aannemers om een verlenging 
van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de 
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andere partij. In elk geval zal zij dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat 
zij hierom werd verzocht. 

§3. De werken ten laste van de gemeente en deze ten laste van Pidpa, worden in het 
bestek en de opmetingen telkens door een afzonderlijk deel vermeld en maken het 
voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. 

Inzonderheid in het artikel: "betalingen" van de administratieve bepalingen van het 
bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd 
worden. 

Artikel 5 : Borgtocht 

Het opdrachtgevend bestuur verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. 

Deze heeft betrekking op de totaliteit der werken. Het opdrachtgevend bestuur kan 
dus eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of 
gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partijen ten aanzien van wie de 
aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. 

Aanwending van de borgtocht zal enkel gebeuren op aanvraag en/of met 
goedkeuring van de betrokken partij(en). 

Artikel 6 : Leiding der werken, wijziging en verrekening 

§1. Gemeente is opdrachtgevend bestuur der werken en duidt in overleg met de 
gemeente een leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding der 
werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om - voor alle werken, wie ze 
ook ten laste neemt - opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van 
ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve 
oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed 
te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van 
ambtswege voor te stellen, enzovoort. 

Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de andere partij, 
zal de leidend ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de 
andere partijen. Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit 
advies bindend. 

In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn die noodzakelijk 
is voor de vlotte vooruitgang der werken. 

De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financiële, voor onder 
meer het tijdig verlenen van dit advies. 

§2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht een (belangrijke) wijziging van de 
opdracht voor het gedeelte van één of meerdere partij(en) noodzakelijk wordt 
geacht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de 
betrokken partij(en) bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en/of 
verrekeningen. 

§3. Indien nalatigheid wordt vastgesteld in de uitvoering van de functie van leidend 
ambtenaar dient de partij die niet werkgever of opdrachtgever is van de betrokken 
persoon (hetzij Pidpa, hetzij de gemeente afhankelijk van de werkgever of 
opdrachtgever van de leidend ambtenaar) een schriftelijk verzoek richten aan de 
andere partij om de ontzetting in de functie van leidend ambtenaar te 
bewerkstelligen met vermelding van de gefundeerde redenen waarom dit verzoek 
wordt verricht. Beide partijen zullen na ontvankelijk verklaring van het schriftelijk 
verzoek overgaan tot de aanduiding van een nieuwe leidend ambtenaar zoals 
bepaald in artikel 6 §1. 

Artikel 7 : Toezicht der werken 

Iedere partij staat in voor het toezicht op de werken opgenomen in haar aandeel en 
draagt daarvan de kosten. 
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Iedere partij kan gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te hunnen 
laste opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de 
toezichter en/of leidend ambtenaar. Dit advies is eveneens bindend tenzij er 
tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien. 

De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze 
gemandateerde waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan. 

Artikel 8 : Aansprakelijkheid 

§1. De partijen verbinden zich ertoe om, behoudens ingeval van een zware fout of 
nalatigheid, het opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen 
vrijwillig tussen te komen. Het opdrachtgevend bestuur verstrekt alle inlichtingen ten 
behoeve van de gerechtelijke procedure. 

§2. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de 
werken ten laste van de ene of de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke 
aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van elk der partijen in de 
samengevoegde opdracht en instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze 
aansprakelijkheid. 

Artikel 9 : Betaling der werken 

De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van de gemeente en deels voor 
rekening van Pidpa. 

Per deel worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen 
opgemaakt. 

De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het 
opdrachtgevend bestuur. Afzonderlijke kopieën worden per deel ingediend bij de 
betalende partij, t.t.z. voor 

- het deel ten laste van de gemeente; 
- het deel ten laste van Pidpa. 

De partijen beschikken over 14 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien 
en/of eventueel te verbeteren. 

Ook voor de eindafrekening geldt deze termijn van 14 kalenderdagen. 

De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan de leidend ambtenaar. 

Het opdrachtgevend bestuur stuurt binnen de 5 kalenderdagen de goedgekeurde 
betalingsbundel van de andere delen terug naar de andere partijen en nodigt 
tezelfdertijd de aannemer uit om zijn factuur in te dienen bij de respectieve partijen. 

Ingeval voor één der partijen deze termijnen niet gerespecteerd worden en hierdoor 
verwijlintresten of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de ingebreke 
gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren. 

De gemeente zowel als Pidpa zullen instaan voor de betaling aan de aannemer 
binnen de wettelijk voorziene termijnen en verbinden zich ertoe de vereiste 
maatregelen te nemen om te beschikken over de nodige kredieten voor de betaling 
van hun respectievelijk aandeel. 

In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staan deze in voor de 
daaruit voortvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen en zullen deze 
het opdrachtgevend bestuur volledig vrijwaren. 

Artikel 10 : Boetes en kortingen wegens minwaarde 

De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met 
een bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes 
(van algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk 
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toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen 
voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen. 

Artikel 11 : Voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht 

Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve 
oplevering verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. 

De voorlopige en definitieve oplevering wordt door de leidend ambtenaar gegeven. 

De vrijgave van de borg heeft betrekking op de ganse aanneming. 

De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de 
leidend ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken 
partijen. 

Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen 
tijdig en regelmatig uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid 
geboden te worden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en 
desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 

Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij 
hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in 
artikel 6. 

Artikel 12 : Beheer, toezicht en onderhoud na beëindiging der werken 

Na de voorlopige oplevering gebeurt het onderhoud van de afgewerkte werken deels 
voor rekening van de gemeente en deels voor rekening van Pidpa.  De gemeente 
zowel als Pidpa zullen blijven instaan voor de werken die zij betaald hebben en alle 
verantwoordelijkheid nemen voor een goed onderhoud.   Zij kunnen hiervoor ieder 
afzonderlijk contracten afsluiten of de werken laten uitvoeren in eigen beheer. 

De gemeente doet toezicht en verwittigt Pidpa van onregelmatigheden aan haar 
gedeelte. 

Pidpa vraagt tijdig vergunning aan de gemeente voor alle noodzakelijke 
onderhoudswerken. 

Artikel 13 : Veiligheidscoördinatie 

Het opdrachtgevend bestuur staat in voor de aanstelling van een 
veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking. Deze taak wordt gegeven aan 
Igean. 

De kosten ivm. veiligheidscoördinatie voor deze werken zullen worden gedragen 
door iedere partij volgens de respectievelijke aandelen in de werken. 

Artikel 14 : Verzekeringen 

Pidpa sluit, voor de werken binnen dit project die ten hare laste vallen, een 
verzekeringspolis “Alle Bouwplaatsrisico’s” af. 

De premie hiervoor zal worden betaald door Pidpa. 

Gemeente sluit, voor de werken binnen dit project die ten hare laste vallen, een 
verzekeringspolis “Alle Bouwplaatsrisico’s” af. 

Artikel 15 : GRB conforme as-built 

Het opdrachtgevend bestuur staat in voor het overmaken van de GRB conforme as-
built voor de volledige projectzone aan het AGIV. De kosten voor het opmeten van 
de as-builtplannen zijn deels voor rekening van de gemeente en deels voor rekening 
van Pidpa, volgens de posten die daartoe in de meetstaat voor het uitvoeren van de 
werken worden voorzien. 

Artikel 16 : Waarborg 
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Tijdens de waarborgperiode zal iedere partij aan het opdrachtgevende bestuur elk 
schadegeval ten gevolge van een eventuele gebrekkige uitvoering van de opdracht 
overmaken. Het opdrachtgevende bestuur zal vervolgens de nodige maatregelen 
treffen. 

Artikel 17 : Extranet project portaal 

Pidpa stelt voor de uitwisseling van documenten tijdens de uitvoeringsfase een 
elektronisch projectportaal ter beschikking van de (mede-)opdrachtgevers, de 
ontwerper en de opdrachtnemer. Het gebruik van dit projectportaal tijdens de 
uitvoeringsfase kan verplicht gesteld worden. Bij gebruik van het projectportaal 
Pidpa dienen alle documenten (ook vorderingsstaten) in het projectportaal ingeladen 
te worden. Een papieren versie ervan is dan niet meer noodzakelijk. 

Artikel 18 : GIPOD 

§1. Het opdrachtgevend bestuur verbindt zich er toe om alle werken welke voorwerp 
zijn van deze overeenkomst en onder het toepassingsgebied van het decreet van 4 
april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het 
openbaar domein in het Vlaamse Gewest en haar uitvoeringsbesluiten (hierna 
genoemd "GIPOD-decreet") vallen, in te geven in GIPOD. Zij zal hierbij de 
modaliteiten van het GIPOD-decreet in acht nemen. Het opdrachtgevend bestuur 
staat tevens in voor de tijdige ingave van wijzigingen (zoals onder meer 
uitbreidingen van werken) aan de werken. 

Behoudens in geval dat de andere partijen hun verplichtingen, zoals bepaald in §2 
niet nakomen of nagekomen zijn, zal het opdrachtgevend bestuur de ander partijen 
vrijwaren voor het hiervoor vermelde. 

§2. De andere partijen verbinden zich daarentegen er toe dat het opdrachtgevend 
bestuur alle nodige informatie omtrent hun aandeel in de werken tijdig verkrijgt en 
dat deze info omtrent hun aandeel in de werken correct is zodat het opdrachtgevend 
bestuur de verplichtingen van §1 correct kan uitvoeren. De andere partijen zullen 
hiervoor het opdrachtgevend bestuur vrijwaren. 

Artikel 19 : Inwerkingtreding 

Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben. 

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 intercommunale Pidpa en aan de financieel directeur 
worden overgemaakt. 

Lastvoorwaarden en de gunningswijze met betrekking tot de 
uitbreiding en heraanleg van de parking aan het gemeentehuis van 
Zandhoven: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36. 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

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

Gelet op zijn beslissing van 20 april 2017 betreffende de principiële goedkeuring van de 
overheidsopdracht voor werken met als voorwerp “Uitbreiding en heraanleg parking 
gemeentehuis Zandhoven”. 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2017 
betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor deze overheidsopdracht voor 
werken met als voorwerp “Uitbreiding en heraanleg parking gemeentehuis Zandhoven 
aan Arcadis Belgium Holding nv, Posthofbrug 12, City Link te 2600 Berchem 
(Antwerpen). 

Overwegende dat in het kader van deze overheidsopdracht een bijzonder bestek met nr. 
BE0116.000549.0170 werd opgesteld door de ontwerper, Arcadis Belgium Holding nv, 
Posthofbrug 12, City Link te 2600 Berchem (Antwerpen) bestaande uit: 

- De raming de dato 27/03/2018 ten bedrage van 246.068,66 euro (excl. btw) of 
284.499,67 (incl. btw); 

- Het bijzonder bestek ‘parking gemeentehuis’ met als projectnummer 
BE0116.000549.0170 met aangehecht meetstaat en inschrijvingsbiljet; 

- Reeks plannen bestaande uit: 
o Plan 1: Inhoudstafel; 
o Plan 2: situatieplan; 
o Plan 3: Typedwarsprofiel; 
o Plan 4: Ontwerpplan; 
o Plan 5: overstortput 1. 

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

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

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget onder budgetcode: 0200-
00/220000/IE-51. 

Publieke stemming: 

Met 13 stemmen voor (Richard Bastanie, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, Hans 
Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, Jeanne-Marie Van 
Hecke, Geert Van Laer, Luc Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts), 7 stemmen 
tegen (Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter Helsen, 
Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier), 1 onthouding (Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. BE0116.000549.0170 en 
de raming voor de overheidsopdracht voor werken met als voorwerp "Uitbreiding en 
heraanleg parking gemeentehuis Zandhoven", opgesteld door de ontwerper, Arcadis 
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Belgium Holding nv, Posthofbrug 12, City Link te 2600 Berchem (Antwerpen) bestaande 
uit volgende stukken: 

- De raming de dato 27/03/2018 ten bedrage van 246.068,66 euro (excl. btw) of 
284.499,67 (incl. btw); 

- Het bijzonder bestek ‘parking gemeentehuis’ met als projectnummer 
BE0116.000549.0170 met aangehecht meetstaat en inschrijvingsbiljet; 

- Reeks plannen bestaande uit: 
o Plan 1: Inhoudstafel; 
o Plan 2: situatieplan; 
o Plan 3: Typedwarsprofiel; 
o Plan 4: Ontwerpplan; 
o Plan 5: overstortput 1. 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

Artikel 2. 
De raming dient als zijnde van indicatieve aard beschouwd. 

Artikel 3. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open procedure. 

Artikel 4. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget onder budgetcode: 0200-
00/220000/IE-51. 

Artikel 5. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel directeur worden overgemaakt. 

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

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

"0,3 Ha – 4 bomen – is bitter weinig 

Bomen op parkings -> schaduw op auto’s in warme dagen 
Vertraagde regenwaterafvoer. 

Laadpaal aan gehandicapteplaatsen - binnenkort elektrisch, slechts 2 palen - meer 
palen nodig? 

Welke maatregelen zijn er gepland voor het herstructureren van het parkeren?" 

dhr. Helsen P., die het volgende verklaart:  

"Waarom wordt er een elektrische laadpaal aan de 3 mindervalide plaatsen 
voorzien? 
Is het plaatsen van een fietslaadpaal nog wel nodig? 
Het principe van ‘Paal volgt wagen’ van de distributiebeheerders zou voldoende 
moeten gecommuniceerd worden naar de omliggende handelszaken en 
bewoners." 

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

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

Kosteloze grondafstand: Veerstraat 211-213: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan Stratton & Oakmont Leasing Services, met maatschappelijke zetel 
te 2240 Zandhoven, Veerstraat nr. 203, een verkavelingsvergunning werd verleend in 
zitting van het schepencollege van 27 december 2017, voor grond gelegen langsheen 
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Veerstraat nr. 211 en 213 te Zandhoven, ten kadaster gekend afdeling 4, sectie B delen 
van nr. 37r2 en 19b: -dat Tom Knaepkens als statutaire zaakvoerder ter gelegenheid van 
de aflevering van voornoemde verkavelingsvergunning, een belofte van kosteloze 
grondafstand heeft ondertekend: -dat 54,53 m² grond kosteloos aan de gemeente zal 
worden afgestaan, grond noodzakelijk om de genoemde weg - overeenkomstig de rooilijn 
- te kunnen bouwen. 

Overwegende dat, naar aanleiding van voormelde verkavelingsvergunning van 27 
december 2017 en bijhorende belofte van gratis grondafstand, de verkavelaar vrijwillig 
18,14m² grond van het naastgelegen perceel kosteloos aan de gemeente wenst af te 
staan. Dat is geen voorwaarde opgelegd in de verkavelingsvergunning maar staat zo 
beschreven in de ‘Aanvraag attest verdeling overeenkomstig artikel 5.2.2 VCRO’. 

Gelet op het opmetingsplan gedagtekend op 16 januari 2018 en opgenomen in de 
databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11046-10059, opgemaakt door de heer 
Bruno Van Dessel, landmeter-expert, handelend voor ADM TOPO te Kontich, waarop 
voornoemde inneming afgebeeld staat als lot C. 
Gelet op het opmetingsplan gedagtekend op 22 januari 2018 en opgenomen in de 
databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11046-10060, opgemaakt door de heer 
Bruno Van Dessel, landmeter-expert, handelend voor ADM TOPO te Kontich, waarop 
voornoemde inneming afgebeeld staat als lot D. 

Gelet op de ondertekende belofte van gratis grondafstand gedagtekend op 27 november 
2017 en de vrijwillige gratis grondafstand door de verkavelaar. 

Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemde opmetingsplannen:- dat alle gegevens van deze plannen 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 verkavelingsvergunning afgeleverd op 27 december 2017 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 de ‘Aanvraag attest verdeling overeenkomstig artikel 5.2.2 VCRO’ waarin de 
verkavelaar wat betreft het naastgelegen perceel vrijwillig de gronden gelegen binnen de 
goedgekeurde of ontworpen rooilijnen van de voorziene wegen, gratis aan de gemeente 
wenst af te staan. 

Gelet op het ontwerp van notariële akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door 
meester Michel Wegge, notaris ter standplaats Borsbeek. 

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: 

Met 20 stemmen voor (Richard Bastanie, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, Hans 
Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, Jeanne-Marie Van 
Hecke, Geert Van Laer, Conny Van den Heuvel, Luc Verelst, Bart Van den Bergh, Werner 
Van Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen, 
Annick Van Trier, Betty Bossaerts), 1 stem tegen (Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 
Het opmetingsplan gedagtekend op 16 januari 2018 en opgenomen in de databank van 
de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11046-10059, opgemaakt door de heer 
Bruno Van Dessel, landmeter-expert, handelend voor ADM TOPO te Kontich, waaruit 
blijkt dat 54,53 m² grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, 
wordt goedgekeurd. 
Het opmetingsplan gedagtekend op 22 januari 2018 en opgenomen in de databank van 
de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11046-10060, opgemaakt door de heer 
Bruno Van Dessel, landmeter-expert, handelend voor ADM TOPO te Kontich, waaruit 
blijkt dat 18,14 m² grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, 
wordt goedgekeurd. 
Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door meester Michel 
Wegge, notaris ter standplaats Borsbeek, wordt eveneens goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De belofte van kosteloze grondafstand gedagtekend op 27 november 2017 en de 
vrijwillige gratis grondafstand beschreven in de ‘Aanvraag attest verdeling 
overeenkomstig artikel 5.2.2 VCRO’, worden goedgekeurd en de gedane grondafstand 
wordt aanvaard. 

Artikel 3. 
Deze grondafstand zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor meester 
Michel Wegge, notaris ter standplaats Borsbeek. 

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

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 Michel Wegge, notaris ter standplaats 
Borsbeek, worden overgemaakt. 

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

"GR/2017/195 Wegtracé & Kosteloze grondafstand voor verkavelingsweg. 

De verkavelingsvergunning die gelinkt is aan dit wegtracé en grondafstand is een 
voorbeeld van de slechte praktijk van verspreid bouwen die zich in België de voorbije 
tientallen jaren heeft voorgedaan en nog steeds voordoet. 

De verkaveling is de verderzetting van het bestaande woonlint. De uitbreiding van 
woonlinten en verspreide bebouwing is niet verantwoord omwille van de hoge 
energiekost, de autoafhankelijkheid van de bewoner, de versnippering van de open 
ruimte, verpaarding en vertuining van productieve landbouwgronden, etc. In de 
academische wereld worden deze types ontwikkeling sterk bekritiseerd omdat dit – kort 
samengevat - geen duurzaam en efficiënt ruimtegebruik is. 

In het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan van Zandhoven staat: 
“Beperkte woonontwikkelingen kunnen in Viersel enkel gerealiseerd worden indien wordt 
aangetoond dat er in de andere dorpskernen geen mogelijkheden meer aanwezig zijn.” 
De verkavelingsvergunning wordt verleend buiten de kern van Viersel. 

In de vergunningsaanvraag wordt er nonchalant omgesprongen met de afstand tot de 
dichtstbijzijnde bushalte (volgens de aanvraag op 800m, in werkelijkheid 1,1km). Dit, in 
relatie tot het decreet basismobiliteit (bushalte op maximum 750m van de woning) moet 
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serieus genomen worden om autoafhankelijkheid te beperken. 
Deze punten stroken niet met de “visie” van ADM-Topo die volgens de introductietest een 
“progressieve visie” hanteert, “met oog voor pragmatisch ruimtegebruik” en waarbij 
duurzaamheid essentieel is… 

Ik denk dat het ondertussen ook wel duidelijk is voor jullie dat bouwen in de open ruimte 
niet langer van deze tijd is (cf. betonstop – Joke Shauvliege). Het is dus logischer om 
deze verkaveling niet te laten doorgaan. 

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck (dezelfde waaraan de gemeente de site van de 
parochiezaal toevertrouwt) stelt zelfs een uitdovingsscenario voor voor dit soort ruimtes: 
wanneer de woning leeg komt te staan of aan renovatie toe is wordt er niet meer in 
geïnvesteerd en is er een alternatief aanbod. Ook in het witboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) wordt er letterlijk gesteld: “Een verdere groei van linten en verspreide 
bebouwing is niet aanvaardbaar”. 

Ik stem tegen dit wegtracé en kosteloze grondafstand omdat ze gerelateerd is aan een 
verkaveling die niet verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening." 

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. 

Wijziging van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

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

Gelet op hoofdstuk XII - De bevordering. 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 
december 2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018. 

Gelet op de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een 
eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en de 
carenzdag en begeleidende maatregelen; dat de proefperiode voor contractuele 
personeelsleden werd afgeschaft. 

Overwegende dat het personeelsbeleid op niveau van gemeente en OCMW eenvormig te 
maken;- dat er op dit moment een functie op B4-B5 bestaat bij OCMW en niet bij 
gemeente;- dat voor toekomstige functies het mogelijk wenselijk is om graad B4-B5 toe 
te kennen. 

Overwegende dat de personeelsleden op dit moment een graadanciënniteit van 4 jaar 
moeten hebben om deel te kunnen nemen aan bevorderingsexamen; dat we deze termijn 
wensen aan te passen; -dat 2 jaar de leidinggevende het functioneren van het 
personeelslid kan beoordelen; dat deze termijn het personeelslid de kans geeft om zich 
grondig in te werken; dat deze verlaging de mogelijk geeft om een meer dynamisch 
personeelsbeleid te voeren. 

Overwegende dat het wenselijk is om artikelen 130 tot en met artikel 133 en 135 aan te 
passen. 

Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité van 17 april 2018. 

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

Publieke stemming: 
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Artikel 130 tot en met 133 en artikel 135 van de “Rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel van Zandhoven”, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 9 
december 2010 wordt - met ingang van heden - volledig opgeheven en vervangen door 
een nieuw artikel: 

Artikel 130. 

Niveau A 

De algemene voorwaarden voor bevordering zijn: 

a) titularis zijn van een graad van niveau B, C. 

b) ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in niveau B of ten minste 4 jaar 
graadanciënniteit hebben in niveau C. 

c) als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die een diploma 
vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie. 

d) indien er bij aanwerving een getuigschrift, attest, bekwaamheidsbewijs of 
rijbewijs vereist is voor de functie, in het bezit zijn van dit getuigschrift, attest, 
bekwaamheidsbewijs of rijbewijs. 

e) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 
evaluatie 

f) slagen voor de selectieprocedure. 

Artikel 131. 

Niveau B 

De algemene voorwaarden voor bevordering zijn: 

voor een graad van rang Bx, schalen B4-B5 

a) titularis zijn van een graad van niveau B1-B3 of C. 

b) ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in niveau B1-B3 of ten minste 4 jaar 
graadanciënniteit hebben in niveau C. 

c) als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die een diploma 
vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie. 

d) indien er bij aanwerving een getuigschrift, attest, bekwaamheidsbewijs of 
rijbewijs vereist is voor de functie, in het bezit zijn van dit getuigschrift, attest, 
bekwaamheidsbewijs of rijbewijs. 

e) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 
evaluatie 

f) slagen voor de selectieprocedure. 

voor een graad van rang Bv, schalen B1-B3 

a) titularis zijn van een graad van niveau C, D. 

b) ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in niveau C of ten minste 4 jaar 
graadanciënniteit hebben in niveau D. 

c) als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die een diploma 
vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie. 
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d) indien er bij aanwerving een getuigschrift, attest, bekwaamheidsbewijs of 
rijbewijs vereist is voor de functie, in het bezit zijn van dit getuigschrift, attest, 
bekwaamheidsbewijs of rijbewijs. 

e) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 
evaluatie 

f) slagen voor de selectieprocedure. 

Artikel 132. 

Niveau C 

De algemene voorwaarden voor bevordering zijn: 

voor een graad van rang Cx, schalen C4-C5 

1° titularis zijn van een graad van niveau C1-C3 of D. 

2° ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in niveau C1-C3 of ten minste 4 jaar 
graadanciënniteit hebben in niveau D. 

3° indien er bij aanwerving een getuigschrift, attest, bekwaamheidsbewijs of 
rijbewijs vereist is voor de functie, in het bezit zijn van dit getuigschrift, attest, 
bekwaamheidsbewijs of rijbewijs. 

4° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 
evaluatie 

5° slagen voor de selectieprocedure. 

voor een graad van rang Cv, schalen C1-C3: 

1° titularis zijn van een graad van niveau D of E. 

2° ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in niveau D of ten minste 4 jaar 
graadanciënniteit E. 

3° indien er bij aanwerving een getuigschrift, attest, bekwaamheidsbewijs of 
rijbewijs vereist is voor de functie, in het bezit zijn van dit getuigschrift, attest, 
bekwaamheidsbewijs of rijbewijs. 

4° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 
evaluatie 

5° slagen voor de selectieprocedure. 

Artikel 133. 

Niveau D: 

De algemene voorwaarden voor bevordering zijn 

voor een graad van rang Dx, schalen D4-D5 : 

1° titularis zijn van een graad van niveau D1-D3 of E. 

2° ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in niveau D1-D3 of ten minste 4 jaar 
graadanciënniteit in niveau E. 

3° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 
evaluatie. 

4° indien er bij aanwerving een getuigschrift, attest, bekwaamheidsbewijs of 
rijbewijs vereist is voor de functie, in het bezit zijn van dit getuigschrift, attest, 
bekwaamheidsbewijs of rijbewijs. 

5° slagen voor de selectieprocedure. 

voor een graad van rang Dv, schalen D1-D3: 
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1° titularis zijn van een graad van niveau E. 

2° ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in niveau E. 

3° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 
evaluatie. 

4° indien er bij aanwerving een getuigschrift, attest, bekwaamheidsbewijs of 
rijbewijs vereist is voor de functie, in het bezit zijn van dit getuigschrift, attest, 
bekwaamheidsbewijs of rijbewijs. 

5° slagen voor de selectieprocedure. 

Artikel 135. 

§1.De proeftijd na bevordering beoogt de inwerking van het statutair personeelslid in 
zijn nieuwe functie en stelt het college in staat de geschiktheid van het personeelslid 
voor de nieuwe functie te verifiëren. De leidinggevende van het personeelslid zorgt 
in overleg met de algemeen directeur voor de actieve inwerking van het 
personeelslid in zijn nieuwe functie. 

§2. Het statutair personeelslid dat bevorderd wordt, is onderworpen aan een 
proeftijd die dezelfde duur heeft als de proeftijd bij aanwerving in die functies, ook 
voor de functie van algemeen en financieel directeur van de gemeente. 

Artikel 2. 

Afschrift van huidige beslissing zal aan de toezichthoudende overheid en aan de 
financieel directeur worden overgemaakt. 

Vaststelling van het functieprofiel, de functie-inhoud, aanwervings-
- en bevorderingsvoorwaarden voor diensthoofd ruimtelijke 
ordening en stedenbouw 

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 21 december 2000 houdende de vaststelling het 
functieprofiel, de functie- inhoud en de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor 
diensthoofd ruimtelijke ordening, stedenbouw en overheidsopdrachten. 

Gelet op zijn beslissing van 22 mei 2003 houdende de wijzigingen van de aanwervings-
en bevorderingsvoorwaarden. 

Overwegende dat de functie sindsdien gewijzigd is;- dat overheidsopdrachten niet meer 
tot de functie van diensthoofd ruimtelijke ordening en stedenbouw behoort. 
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Overwegende dat het noodzakelijk is om voor de functie van diensthoofd ruimtelijke 
ordening en stedenbouw, het functieprofiel, de functiebeschrijving en de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden te wijzigen. 

Gelet op de functiebeschrijving ‘diensthoofd ruimtelijke ordening en stedenbouw’, die 
wordt voorgelegd. 

Gelet op het protocol van het onderhandelings- en overlegcomité van 17 april 2018. 

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

Publieke stemming: 

Met 13 stemmen voor (Richard Bastanie, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, Hans 
Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van Hecke, Geert 
Van Laer, Luc Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam), 8 onthoudingen 
(Paul Stulens, Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter 
Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

In boekdeel 2 “Functiebeschrijvingen, bijzondere aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden wordt de functiebeschrijving van “diensthoofd ruimtelijke 
ordening en stedenbouw” vastgesteld als volgt: 

GEMEENTE ZANDHOVEN                                                            GRONDGEBIEDZAKEN 

                               DIENSTHOOFD RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 

                                                                                       STATUTAIR 

1. NAAM VAN DE FUNCTIE:            Diensthoofd ruimtelijke ordening en stedenbouw 
2. CHEF VAN DE FUNCTIE:             Algemeen directeur 
3. WEDDESCHAAL:                        A1 – A3 
4. PLAATS IN DE ORGANISATIE:     Hij/zij rapporteert aan de algemeen directeur. 
5. DOEL VAN DE FUNCTIE:             Het leiden en coördineren van de dienst ruimtelijke  

ordening en stedenbouw. 

6. FUNCTIE-INHOUD 
• Leidt en coördineert de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw. 
• Is verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de werkplanning, de 

vooruitgang van de werkzaamheden en de resultaten van de dienst.  
• Is verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de werkplanning, de 

vooruitgang van de werkzaamheden en de resultaten van de dienst.  
• Houdt toezicht op de werkzaamheden van de diensten van de afdeling ruimtelijke 

ordening en controleert de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten en 
producten. 

• Verzekert de continuïteit van de diensten (verlofaanvragen, overuren,…). 
• Zorgt voor optimale interne en externe communicatie en neemt deel aan intern en 

extern overleg. 
• Is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de dienst en signeert de 

bestelbons en/of facturen. 
• Verstrekt op een correcte en aangename manier informatie over allerlei zaken die 

de dienst aanbelangen, zowel aan het personeel als aan de bevolking. 
• Ondersteunt administratief het gemeentelijk beleid inzake materies als openbare 

werken, structuurplannen, ruimtelijke ordening in al zijn aspecten onder meer 
door het geven van adviezen en de oordeelkundige samenstelling van dossiers, 
zowel voor gemeentelijke overheden als voor de toezichthoudende subsidiërende 
overheid. 

• Is verantwoordelijk voor de dossiervorming, de opvolging en de afhandeling van 
beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad 
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met betrekking tot de administratieve aangelegenheden die de dienst 
aanbelangen. 

• Maakt ontwerpbeslissingen voor het college van burgemeester en schepenen en 
de gemeenteraad. 

• Adviseert het college van burgemeester en schepenen en de algemeen directeur 
over zaken die de dienst aanbelangen. 

• Houdt functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerk(st)ers van de 
afdeling. 

• Bestudeert de wetgeving en allerhande documenten die van belang zijn voor de 
gemeente. 

• Is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige doorstroming van de nodige 
informatie en bewijsdocumenten aan de dienst Financiën zodat deze de nodige 
verrichtingen kan uitvoeren in de budgettaire en/of algemene boekhouding. 

• Verricht in opdracht van de algemeen directeur alle werkzaamheden die passen in 
het doel van de dienst. 

• Verleent medewerking aan de behandeling van de schadedossiers die betrekking 
hebben op het gemeentelijk patrimonium. 

• Leidt en begeleidt de adjunct-stedenbouwkundige ambtenaar en administratieve 
medewerkers bij de uitvoering van de opdrachten en is verantwoordelijk voor de 
taken die hij uitvoert. 

• Treedt op als omgevingsambtenaar, beleidsdomein ruimtelijke ordening. 
• Werkt mee aan het beleid rond ruimtelijke ordening van de gemeente. 
• Verricht alle werkzaamheden die passen in het doel van de dienst. 

7. FUNCTIEPROFIEL 
• Bezit een grondige kennis van de gemeentewet en de wetgeving op stedenbouw 

en ruimtelijke ordening. 
• Bezit een algemene kennis van het administratief recht en het grondwettelijk 

recht. 
• Heeft notie van alle technische werken. 
• Heeft goede leidinggevende vaardigheden. 
• Heeft een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
• Heeft een groot organisatorisch talent en neemt voldoende initiatieven. 
• Kan medewerkers motiveren en weet een goede teamgeest op te bouwen. 
• Heeft een grote verantwoordelijkheidszin en is zeer besluitvaardig. 
• Kan vlot omgaan met mensen en allerhande instanties. 
• Kan vertrouwelijke gegevens op een discrete manier behandelen. 
• Is bereid om buiten de normale diensturen te presteren. 
• Kan en mag een voertuig besturen. 
• Heeft een grondige kennis van informatica en tekstverwerking. 

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 informeren           
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    x   Vergaderingen leiden           

  KENNIS   

      x Vakkennis           

      x Kennis van gemeentelijke diensten           

    x   Hulpmiddelen kunnen gebruiken en bedienen           

  AANVULLENDE ASPECTEN   

      x Beoordelen van eigen personeelsleden           

                    

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

waarvoor er gesolliciteerd is. 
• 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. 
• Is houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A. 
• Voldoet aan de voorwaarden om aangesteld te worden tot omgevingsambtenaar 

overeenkomstig besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. 

• In het bezit zijn van rijbewijs B. 
• Slaagt voor de selectieproef. 

10. BEVORDERINGSVOORWAARDEN 
• Is titularis van een graad van niveau B, of  C. 
• Heeft ten minste 2 jaar graadanciënniteit in niveau B of heeft ten minste 4 jaar 

graadanciënniteit in niveau C. 
• Voldoet aan de voorwaarden om aangesteld te worden tot omgevingsambtenaar 

overeenkomstig besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. 

• Kreeg een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie. 
• Slaagt voor de selectieprocedure. 

11. EXAMENPROGRAMMA 

Het examen omvat twee delen: 

1.Schriftelijk (60 punten) 

a) Maken van een synthese en het geven van een eigen commentaar op een 
voordracht van universitair niveau, handelend over een onderwerp dat betrekking 
heeft op de problematiek van de afdeling ruimtelijke ordening. (30 punten) 

b)Ondervraging van de kennisvereisten verbonden aan de functie zoals bepaald in 
het functieprofiel. (30 punten) 

De kandidaten zullen bij de inschrijving voor de examens een gedetailleerde lijst 
ontvangen van de diverse wetten en besluiten waarover ondervraagd zal worden. 

2.Mondeling (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 
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ervaring, de motivatie en interesse voor het werkterrein, de persoonlijkheid en de 
leidinggevende vaardigheden. 

Om te slagen, moet de kandidaat op elk gedeelte, elke proef, onderdeel of 
subonderdeel van een proef ten minste 50% van punten behalen en in totaal ten 
minste 60% behalen op een geheel van 100 punten. 

12. EXAMENCOMMISSIE 

Het examen wordt afgenomen door een jury, samengesteld uit drie ambtenaren van 
minimaal niveau A (1) van wie ten minste een derde niet tot het eigen 
gemeentepersoneel behoort en die kennis hebben van de problematiek van een 
gemeente. 

Indien gewenst, kan één ambtenaar vervangen worden door een medewerker van 
hetzelfde niveau uit een privéorganisatie of een onderwijsinstelling, die vertrouwd is 
met of kennis heeft van de problematiek m.b.t. de inhoud van de te begeven functie. 

De algemeen directeur of een gemeenteambtenaar is secretaris van de 
examencommissie. 

13. BEOORDELAARS 

Enige beoordelaar: Algemeen directeur 

Artikel 2. 

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

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van 
mevr. Van Trier A. die het volgende verklaart: 

"Ik ga hier toch even doorfietsen. Op basis van de verstrekte informatie is het niet 
duidelijk hoe punt 6 en 7 gelinkt zijn, ook niet na uw toelichting zonet. 

In de inleiding staat onder andere “gelet op ... xxx” en “gelet op artikels 42 en 43§2 4° 
van het gemeentedecreet” maar als ik in het gemeentedecreet naar die artikels ga kijken 
zie ik enkel “... ;”. Waar moet ik dan eigenlijk op letten? 
We lezen dat het functieprofiel aangepast wordt omdat overheidsopdrachten niet meer 
onder de bevoegdheid van diensthoofd ruimtelijke ordening en welzijn vallen. Maar wie 
gaat dit dan wel doen in de toekomst ? Er is geen duidelijkheid over het organigram van 
het gemeentepersoneel, en hoe dat nu wijzigt. 
De daaropvolgende artikels bevatten heel wat slordigheden. De titelbalk heeft het over 
“diensthoofd mens en welzijn”, toch wel een heel andere functie. Ook verderop een 
“copy/paste”. Anderzijds lezen we verderop dat het diensthoofd ook materies als 
openbare werken moet ondersteunen en betrokken wordt bij het gemeentelijk 
patrimonium. 
De functiebeschrijving is ook vaag in de vereisten. “Grondige kennis van de gemeentewet 
en wetgeving” zonder vermelding van de decreten. “Notie” van “alle” technische werken. 
“Grondige kennis van informatica en tekstverwerking”, informatica is heel ruim en 
weggelegd voor informatici, de vraag is welke ICT tools het diensthoofd moet beheren. 
Ook de beoordelingscriteria lijken soms tegenstrijdig. De meeste criteria zijn van 
“essentieel” belang, behalve bijvoorbeeld “vergaderingen leiden” en “bereid zijn tot extra 
inzet”, toch wel vreemd voor een diensthoofd van niveau A1-A3. Zeker als je ziet dat de 
functiebeschrijving voor adjunct-stedenbouwkundig ambtenaar waarvoor momenteel een 
vacature openstaat, “bereid zijn tot extra inzet” wel als “essentieel” aanstipt. 
Ik kan dus alleen maar besluiten dat deze functiebeschrijving zeer slordig is opgesteld. 
Dat is jammer, want sollicitanten en personeelsleden hebben recht op een duidelijke 
vacature en functiebeschrijving. Een degelijk HR beleid is ook bij de gemeente belangrijk. 
Onze fractie zal zich daarom onthouden." 

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. 
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Salarisschaal algemeen directeur: akteneming 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder artikel 122. 

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

Overwegende dat de salarisschaal opgenomen in bijlage II van voormelde 
rechtspositieregeling voor gemeentesecretaris klasse 2 is met een 2-jaarlijkse verhoging 
à rato van 7,5%. 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 
december 2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018 en in het 
bijzonder artikel 588 dat voorziet dat de salarisschaal van de algemeen directeur gelijk is 
aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris van de gemeente verhoogd met 30%. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om de aangepaste weddeschalen ter kennisgeving 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Gelet op zijn beslissing van heden houdende de kennisname van de aanstelling van 
rechtswege van de algemeen directeur met ingang van 27 maart 2018. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De salarisschaal van de algemeen directeur wordt als volgt vastgesteld: 

Salarisschaal algemeen directeur klasse 2 
Minimum                      39.294,07 euro 
Maximum                     58.036,33 euro 

Periodieke verhogingen  1 x 1 x 2.947,11 
                                   7 x 2 x 2.256,45 

0                                 39.294,07 euro 
1                                 42.241.18 euro 
2                                 42.241.18 euro 
3                                 44.497,63 euro 
4                                 44.497,63 euro 
5                                 46.754,08 euro 
6                                 46.754,08 euro 
7                                 49.010,53 euro 
8                                 49.010,53 euro 
9                                 51.266,98 euro 
10                               51.266,98 euro 
11                               53.523,43 euro 
12                               53.523,43 euro 
13                               55.779,88 euro 
14                               55.779,88 euro 
15                               58.036,33 euro 

Artikel 2. 
De salarisschaal van de algemeen directeur van de klasse 2 wordt vastgesteld tussen het 
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volgende minimum 39.294,07 euro en maximum 58.036,33 euro en wordt gespreid over 
15 jaar met een 2 jaarlijkse verhoging à rato van 7,5%. 

Artikel 3. 
Als het inwonersaantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal inwoners, dan 
behoudt de algemeen directeur, in dienst zijn salarisschaal op persoonlijke titel. 

Artikel 4. 
Voor de toepassing van dit besluit geldt het bevolkingscijfer van de gemeente, vermeld in 
artikel 5, §3, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Artikel 5. 
De bepalingen uit de rechtspositieregeling opgenomen in bijlage II betreffende de 
bezoldiging van de gemeentesecretaris van de gemeente worden opgeheven. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op 27 maart 2018. 

Artikel 7. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid en personeelsdienst 
worden toegestuurd. 

Salarisschaal financieel directeur: akteneming 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder artikel 124. 

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

Overwegende dat de salarisschaal opgenomen in bijlage II van voormelde 
rechtspositieregeling voor financieel beheerder klasse 2 is met een 2-jaarlijkse verhoging 
à rato van 7.5%. 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 
december 2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018 en in het 
bijzonder artikel 588 dat voorziet dat de salarisschaal van de financieel directeur gelijk is 
aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om de aangepaste weddeschalen ter kennisgeving 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Gelet op zijn beslissing van 22 maart 2018 houdende de kennisname van de aanstelling 
van rechtswege van de financieel directeur met ingang van 25 februari 2018. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De salarisschaal van de financieel directeur van de klasse wordt als volgt vastgesteld: 

Salarisschaal financieel directeur klasse 2 
Minimum                      37.0161,16 euro 
Maximum                     54.671,90 euro 

Periodieke verhogingen 1 x 1 x 2.776,26 
                                   7 x 2 x 2.125,64 

0                                 37.016,16 euro 
1                                 39.792,42 euro 
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2                                 39.792,42 euro 
3                                 41.918,06 euro 
4                                 41.918,06 euro 
5                                 44.043,70 euro 
6                                 44.043,70 euro 
7                                 46.169,34 euro 
8                                 46.169,34 euro 
9                                 48.294,98 euro 
10                               48.294,98 euro 
11                               50.420,62 euro 
12                               50.420,62 euro 
13                               52.546,26 euro 
14                               52.546,26 euro 
15                               54.671,90 euro 

Artikel 2. 
De salarisschaal van de financieel directeur van de klasse 2 wordt vastgesteld tussen het 
volgende minimum 37.0161,16 euro en maximum 54.671,90 euro en wordt gespreid 
over 15 jaar met een 2 jaarlijkse verhoging à rato van 7,5%. 

Artikel 3. 
Als het inwonersaantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal inwoners, dan 
behoudt de financieel directeur, in dienst zijn salarisschaal op persoonlijke titel. 

Artikel 4. 
Voor de toepassing van dit besluit geldt het bevolkingscijfer van de gemeente, vermeld in 
artikel 5, §3, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Artikel 5. 
De bepalingen uit de rechtspositieregeling opgenomen in bijlage II betreffende de 
bezoldiging van financieel beheerder van de gemeente worden opgeheven. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op 25 februari 2018. 

Artikel 7. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid en personeelsdienst 
worden toegestuurd. 

Algemeen directeur aanstelling van rechtswege: kennisname 

De gemeenteraad, 

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

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

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke 
gemeente één algemeen en één financieel directeur is die zowel de gemeente als het 
OCMW bedient, waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de 
gemeente. 
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Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat 
om tijdig en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en 
financieel directeur te komen. 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 583 voorziet dat als de titularis 
van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient verschillende 
personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, de gemeenteraad de 
titularissen kan of, in voorkomende geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig 
dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur; dat na het verstrijken 
van de termijn het college van burgemeester en schepenen vaststelt wie zich tijdig en 
ontvankelijk kandidaat heeft gesteld. 

Gelet op zijn beslissing van 25 januari 2018 houdende de oproeping tot kandidaatstelling 
voor het ambt van algemeen directeur. 

Gelet op de beslissing van college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2018 
houdende de goedkeuring van de kandidatuur van mevrouw Annick Smeets, 
gemeentesecretaris gemeente Zandhoven voor het ambt van algemeen directeur. 

Overwegende dat ingevolge artikel 583 van het Decreet Lokaal Bestuur wanneer er maar 
één persoon zich kandidaat heeft gesteld binnen de termijn, hij of zij van rechtswege 
wordt aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente. 

Overwegende dat verder wordt voorzien dat de nieuwe algemeen en financieel directeur 
de taken en bevoegdheden uitoefenen die overeenkomstig het Gemeentedecreet en 
OCMW-decreet aan de secretarissen en financieel beheerders toekomen. 
Overwegende dat zodoende kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling 
van mevrouw Annick Smeets als algemeen directeur van gemeente en OCMW 
Zandhoven. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van mevrouw Annick 
Smeets, geboren te xxxxx op xxxxx en wonende te xxxxx, gemeentesecretaris gemeente 
Zandhoven, als algemeen directeur. 
Artikel 2. 
De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn 
geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit 
vanaf de aanstelling van rechtswege. 

De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen 
directeur. De algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht 
evenals de eed te hebben afgelegd. 
Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de algemeen directeur en aan de personeelsdienst 
worden overgemaakt. 

Beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

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

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 

Gelet op art. 271 van het OCMW-decreet en van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat 
tussen de gemeente en het OCMW beheersovereenkomsten kunnen worden gesloten 
over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten – dat in voormelde 
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beheersovereenkomst kan opgenomen worden dat de gemeente en het OCMW voor 
bepaalde functies beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 
december 2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018 en in het 
bijzonder 

• artikel 162 §1 dat er in elke gemeente een algemeen directeur en een financieel 
directeur zijn die ten dienste staan van zowel de gemeente als van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient. 

• artikel 583 § 1. dat als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de 
titularis van het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient verschillende personen zijn, of 
als maar een van beide ambten ingevuld is, de gemeenteraad de titularissen kan 
of, in voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen 
kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur; dat na het verstrijken 
van de termijn het college van burgemeester en schepenen vaststelt wie zich 
tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld; dat als maar een van de personen, 
vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, die persoon bij het 
verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn 
dienstverband, van rechtswege aangesteld wordt als algemeen directeur bij de 
gemeente. 

• Artikel 589 § 1. dat de persoon, vermeld in artikel 583, § 1, eerste lid, die niet 
aangesteld wordt als algemeen directeur, op persoonlijke titel en met behoud van 
de aard van zijn dienstverband en geldelijke anciënniteit aangesteld wordt hetzij 
als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente, hetzij in een passende functie 
van niveau A bij de gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn dat de gemeente bedient of bij een verzelfstandigde entiteit van de 
gemeente of vereniging van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
dat de gemeente bedient. Hij wordt aangesteld met behoud van de salarisschaal 
die hij kreeg als secretaris, zolang het salaris op basis daarvan gunstiger is dan 
het salaris dat hij zou krijgen na de inschaling in de passende functie. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2018 houdende de oproeping 
tot kandidaatstelling voor het ambt van algemeen directeur. 

Overwegende dat de brief met kenmerk SEC/2018/089 gestuurd werd naar 
gemeentesecretaris en OCMW-secretaris;- dat men zich kandidaat moest stellen ten 
laatste op maandag 26 maart 2018. 
Gelet op de kandidaatstelling van mevrouw Annick Smeets en de bijgevoegde 
consensusovereenkomst inzake ambtelijke integratie; -dat voormelde consensus 
overeenkomstig werd opgemaakt op voorstel van mevrouw Annick Smeets, voormeld en 
mevrouw Sofie Pareit, OCMW secretaris gemeente Zandhoven ontvangen op 22 maart 
2018. 

Gelet op de beslissing van college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2018 
houdende de ontvankelijkheidsverklaring van de kandidatuur van mevrouw Annick 
Smeets (xxxxx) 

Overwegende dat er de functie diensthoofd mens en welzijn vacant is bij de gemeente 
Zandhoven;- dat er geen functie op A niveau is voorzien bij het OCMW;- dat de OCMW- 
secretaris deze functie op zich wenst te nemen. 

Gelet op het ontwerp van de beheersovereenkomst dat wordt voorgelegd. 

Na verdere bespreking. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan de hiernavolgende beheersovereenkomst: 

OVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE ZANDHOVEN EN OCMW IN HET KADER 

VAN EEN MEER GEÏNTEGREERDE SAMENWERKING VANAF 26 APRIL 2018 

Tussen 

Gemeentebestuur Zandhoven 

Liersebaan 12 

2240 Zandhoven 

Vertegenwoordigd door Richard Bastanie, voorzitter van de gemeenteraad, en Annick 
Smeets, algemeen directeur, handelend in uitvoering van de beslissing van heden. 

Hierna genoemd de gemeente, 

en 

OCMW Zandhoven 

Liersebaan 12 

2240 Zandhoven 

Vertegenwoordigd door Mieke Maes, OCMW-voorzitter, en Annick Smeets, algemeen 
directeur, 

Hierna genoemd het OCMW, 

Wordt als volgt overeengekomen: 

Artikel 1. 

De gemeente en het OCMW werken samen aan een meer geïntegreerde 
dienstverlening om het sociaal beleid verder op elkaar af te stemmen. 

De OCMW-secretaris zal de functie van diensthoofd Mens en Welzijn op zich nemen. 

Artikel 2. 

Deze samenwerking moet volgende doelstellingen nastreven: 

1) De continuïteit verzekeren van lopende zaken van OCMW en gemeente 
Zandhoven. 

2) De uitbouw van één organisatie met een gezamenlijk organogram, een MAT, een 
op elkaar afgestemde rechtspositieregeling tegen 2019. 

Artikel 3. 

Deze overeenkomst wordt aangegaan vanaf heden t.e.m. 31 december 2018. 

De arbeidsplaats is gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven. 

Artikel 4. 

Het personeel blijft tewerkgesteld bij de oorspronkelijke werkgever. 

Artikel 5. 

Het loon van de desbetreffende medewerker en alle daarmee verbonden kosten voor 
deze prestaties, worden uitbetaald door de oorspronkelijke werkgever. 

Artikel 6. 

Voor de uitvoering van deze overeenkomst zullen er geen vergoedingen betaald 
worden tussen OCMW en gemeente. 

Artikel 7. 
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Deze overeenkomst wordt regelmatig, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, 
geëvalueerd. 

Artikel 8. 

Deze overeenkomst zal eveneens ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad en kan pas in werking treden na het akkoord van beide 
bestuursorganen. 

Artikel 2. 

De beheersovereenkomst goedgekeurd in gemeenteraad van 19 december 2017 en 
OCMW raad van 8 januari 2018 blijft gelden. 

Artikel 3. 

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

Artikel 4. 

Een afschrift van deze beslissing zal aan OCMW Zandhoven worden overgemaakt. 

Aanstelling van een waarnemend algemeen directeur bij 
afwezigheid van de algemeen directeur: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 78, 81 en 
271;- dat ingevolge artikel 81 de gemeenteraad de vervanging van de 
gemeentesecretaris (lees algemeen directeur) regelt bij diens afwezigheid of 
verhindering. 

Gelet op zijn beslissing van heden waarbij de beheersovereenkomst tussen OCMW en 
Gemeente Zandhoven werd goedgekeurd. 

Overwegende dat het in het belang van de continuïteit van de gemeentelijke 
dienstverlening aangewezen lijkt om een aantal personeelsleden aan te duiden die 
voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden voor de functie van algemeen 
directeur. 

Gelet op het voorstel om volgende personeelsleden aan te duiden als plaatsvervanger 
van de algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering: 

• Mevrouw Boeckmans Leentje (xxxxx) vastbenoemd bureauchef, die in het 
verleden de gemeentesecretaris bij afwezigheid tot ieders voldoening vervangen 
heeft:- dat zij voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van 
algemeen directeur . 

• Mevrouw Pareit Sofie (xxxxx) diensthoofd Mens en Welzijn, in het verleden OCMW 
secretaris;- dat zij voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van 
algemeen directeur . 

Overwegende dat de algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering zelf één van de 
plaatsvervangers zal aanduiden. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Mevrouw Boeckmans Leentje (xxxxx) geboren te xxxxx op xxxxx, vastbenoemd 
bureauchef en mevrouw Pareit Sofie (xxxxx) geboren te xxxxx op xxxxx, diensthoofd 
Mens en Welzijn worden erkend als waarnemend algemeen directeur tijdens de 
afwezigheid van de titelvoerende algemeen directeur. 
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Artikel 2. 
De algemeen directeur kan voor zijn afwezigheid respectievelijk een door de 
gemeenteraad erkende waarnemend algemeen directeur aanstellen om de continuïteit 
binnen de organisatie te bewaken. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan betrokkenen en aan de dienst secretariaat worden 
overgemaakt. 

Vragenuurtje 

1. Dhr. Helsen P. die vraagt waarom de aanleg zo lang duurt van de Kerkstraat in 
Massenhoven? 
"Wij hebben opgevangen dat de aannemer niet aan de voldoende asfalt geraakt? 
Bovendien maken we ons zorgen om de bocht ter hoogte van de Hogeweg – Kerkstraat. 
Hier is geen uitzwenkstrook voorzien voor de vrachtwagens. De schepen meldt in de 
krant dat de bocht even breed is als het rechte stuk in Kerkstraat en Hogeweg, maar op 
deze manier kunnen er geen 2 vrachtwagens makkelijk/veilig passeren. Ook in het 
centrum van Zandhoven op het kruispunt Vierselbaan – Oelegembaan stellen wij vast dat 
het verkeer soms vastloopt door passerende vrachtwagens, waar dan vaak goodwill van 
beide chauffeurs nodig is om vlot te passeren." 

Burgemeester antwoordt hierop dat er naar een blijvende oplossing wordt gezocht voor 
de vele vrachtwagens. 

Schepen Willems R. deelt mee dat ze opnieuw de timing hebben ingehaald en de werken 
normaliter klaar zullen zijn voor de oorspronkelijke datum; voor het weekend van 
Hemelvaart zal de asfalt komen (nu wordt alle asfalt gebracht naar Turnhout voor de 
aanleg van de autostrade), waarna de Kerkstraat opnieuw zal opengesteld worden; 

Wat de smalle bocht betreft: In de bocht staan een aantal betonnen schrikblokken die bij 
wijze van test nu aan de binnenzijde van de bocht zijn geplaatst. Als blijkt dat er meer 
ruimte nodig is kunnen deze nog naar de buitenzijde worden geplaatst. 

2. Dhr. Van Laer G. die vraagt of er iets zal gedaan worden aan de gele 
fietssuggestiestroken waarop schepen Willems R. antwoordt dat ze zullen herschilderd 
worden. 

3. Dhr. Stulens P. die een warme oproep wil doen. "Iedereen weet dat de firma W-Kracht 
uit het Westvlaamse Loppem twee hoge windturbines wil plaatsen vlak bij 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 heeft het Actiecomité, bijgestaan door een advocatenkantoor, naast een 
procedure ten gronde ook een procedure tot schorsing opgestart. Maar koken kost geld 
en de totale kosten worden geraamd op 10.000 euro. Zelf heb ik in alle bussen van 
Massenhoven en Viersel een oproep gebust om solidair te zijn en ook een kleine bijdrage 
te leveren. Daarom doe ik hier ook een warme oproep aan alle aanwezigen en vooral aan 
alle gemeenteraadsleden om ook hun bijdrage te willen leveren. Tevens vraag ik aan het 
schepencollege om ook namens de gemeente een bijdrage te willen leveren." 

GOEDKEUREN VERSLAG 

Verslag vorige zitting 

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


