Gemeenteraad: zitting van 26 september 2013

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen Van
Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx: Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sofie Coomans,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans
Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor M7, M8, 19;
René Jacobs: Raadslid

De Voorzitter van de gemeenteraad, Geert Janssens, opent de vergadering om 20.00 uur.
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Aanstelling van een raadslid ter vervanging van Ronny Van Gossum.

Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08.07.2011, inzonderheid de artikelen 8, 15 en 58;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid de artikelen 7, 11, 15 en 16;
Gelet op de mededeling van Geert Janssens, voorzitter van de gemeenteraad, waarbij hij meldt dat hij
op 11.09.2013 een brief ontvangen heeft houdende het ontslag als gemeenteraadslid van Ronny Van
Gossum;
Gelet op het proces-verbaal van 14.10.2012 van de algemene telling van de stemmen en
zeteltoewijzing bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 waaruit blijkt dat Kenny Peeters de
eerste opvolger is op de lijst nr. 4 waartoe het te vervangen raadslid behoort;
Gelet op het onderzoek in deze zitting van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger Kenny
Peeters waaruit blijkt dat hij nog steeds voldoet aan alle gestelde vereisten van verkiesbaarheid en
zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid;
Overwegende dat het bewijs is geleverd dat de opvolger Kenny Peeters voldoet aan alle
verkiesbaarheidsvereisten;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
De heer Kenny Peeters die nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich
niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, wordt onmiddellijk uitgenodigd om in huidige
openbare zitting en in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed af te
leggen waaraan hij voldoet als volgt: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’.
Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld.
De heer Kenny Peeters wordt door de voorzitter aangesteld verklaard in zijn functie van lid van de
gemeenteraad.
De heer Kenny Peeters zal als laatste voorkomen op de ranglijst van de gemeenteraadleden.
Afschrift van deze aanstelling wordt aan de bevoegde overheid toegezonden.
Raadslid J. de Vriendt vraagt namens de Vlaams Belang-fractie om het volgende te notuleren.
‘De agendapunten 15 en 16 betreffende Ecowerf moeten eerst behandeld worden in de commissie.
De commissie is echter nog niet samengesteld. Deze punten kunnen dan ook niet behandeld worden.
We stellen als fractie twee mogelijke oplossingen voor.
Ofwel voegen we het agendapunt ‘samenstellen van de commissie Intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen’ toe bij hoogdringendheid. De zitting
kan hiervoor even geschorst worden zodat alle fractie even kunnen overleggen over de
kandidaatstellingen.
Ofwel vragen we om de agendapunten 15 en 16 betreffende Ecowerf te verdagen.’
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Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;

Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 20.06.2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Rob Jacquemyn, Kenny Peeters
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 20.06.2013 worden goedgekeurd.
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Goedkeuring arbeidsreglement stedelijke basisschool Testelt.

Gelet op de wet van 08.04.1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
Gelet op de wet van 18.12.2002 tot wijziging van de wet van 08.04.1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen;
Gelet op het decreet van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op de wet van 19.12.1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG;
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel
en het schoolbestuur;
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs,
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om
lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het
schoolbestuur;
Overwegende dat het bestaand arbeidsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
01.12.2011 diende gewijzigd te worden;
Gelet op de bespreking in het schoolteam en de opmerkingen van de directie;
Gelet op het protocol van akkoord afgesloten in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van
02.07.2013.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het bestaand arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de
stedelijke basisschool Scherpenheuvel-Zichem, Teekbroek 22, 3272 ScherpenheuvelZichem goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 01.12.2011, op te heffen.
Art. 2.
Het voorgestelde arbeidsreglement met ref. O/NV/013/2013/AR voor de personen die onder
gezag arbeid verrichten in de Stedelijke Basisschool Scherpenheuvel-Zichem, Teekbroek 22
te 3272 Scherpenheuvel-Zichem goed te keuren.
Art. 3.
Een afschrift van dit besluit en van het nieuwe arbeidsreglement ter kennisgeving te
bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de stedelijke Basisschool
Scherpenheuvel-Zichem vermeld in art. 2.

Art. 4.
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Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Directie Toezicht op de
Sociale Wetten.

Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
29.07.2013 en daaruit volgend de overeenkomst met de Belgische Staat betreffende de
invoering van biometrische gegevens in de Belgische paspoorten en verblijftitels van
derdelanders.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de verordening (EG) nr 1030/2002 van de Raad van 13.06.2002 betreffende de invoering
van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen zoals gewijzigd;
Gelet op de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen;
Gelet op de wet van 19.07.1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 08.08.1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, meer bepaald art. 6 §5 lid 1 dat het
volgende bepaalt: “De federale overheid stelt de technische apparatuur nodig voor de elektronische
kaart ter beschikking van de gemeente, die er eigenaar van wordt. De gemeente staat in voor de
opslag en het onderhoud van de apparatuur.”;
Gelet op het K.B. van 08.10.1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen;
Gelet op de regelgeving inzake paspoorten en meer bepaald:
- art. 1 lid 2 van de verordening (EG) nr 2252/2004 van de Raad van 13.12.2004 betreffende normen
voor veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de Lidstaten afgegeven paspoorten
en reisdocumenten, dat bepaalt dat “voor paspoorten en reisdocumenten een opslagmedium wordt
gebruikt dat een gezichtsopname bevat. De lidstaten nemen ook vingerafdrukken in een interoperabel
formaat op (..)”;
- art. 4 van de wet van 14.08.1974 betreffende de afgifte van paspoorten dat het volgende bepaalt:
“Paspoorten of als zodanig geldende bescheiden worden aan Belgen afgegeven: in België door de
Minister van Buitenlandse Zaken en de door hem gemachtigde ambtenaren van de Staat, de
provincies of de gemeentes (…);
Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 23.03.2012 waarbij de nodige apparatuur voor de
registratie van biometrische gegevens in de verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ter
beschikking wordt gesteld van de gemeenten en waarbij het project van de federale overheidsdienst
Binnenlandse Zaken betreffende de verblijfstitels wordt uitgebreid tot de afgifte van paspoorten en
waarbij de goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de federale
overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken inzake de
invoering van biometrie in de Belgische gemeenten;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 20.04.2012 tussen de Minister van Binnenlandse
Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de invoering van biometrie in de Belgische
gemeenten;
Overwegende de veralgemeende invoering van biometrische gegevens in Belgische paspoorten en
verblijfstitels van derdelanders in de loop van het tweede semester 2013;
Overwegende dat daartoe een overeenkomst moet gesloten worden tussen enerzijds de Belgische
Staat en anderzijds de Stad – zie voorstel van overeenkomst bij het schrijven van 05.07.2013.
vanwege de F.O.D.’s Buitenlanse zaken en Binnenlandse zaken;
Overwegende dat de timing van de F.O.D.’s vereist dat de overeenkomst vóór 15 september 2013
wordt afgesloten;
Overwegende dat er vóór die datum geen gemeenteraadszitting meer gepland is;
Overwegende het voorstel van de F.O.D.’s inhoudende dat het college van burgemeester en
schepenen reeds zijn akkoord zou geven en dat de overeenkomst later bekrachtigd wordt door de
gemeenteraad;
Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29.07.2013
betreffende biometrische gegevens in paspoorten en verblijfskaarten voor derdelanders;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,

Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 29.07.2013 en daar uitvolgend de overeenkomst met de Belgische Staat
betreffende de invoering van biometrische gegevens in de Belgische paspoorten en
verblijftitels van derdelanders.
Art. 2.
Afschrift van onderhavige beslissing wordt onmiddellijk overgemaakt aan de F.O.D. ’s
Buitenlandse en Binnenlandse zaken.
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Goedkeuring gratis grondafstand verkaveling A/16/2013 tot realisatie van 1 bijkomend
bouwperceel geschikt voor open bebouwing met gratis grondafstand langsheen de
Weefbergstraat te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, AERTS Koen met adres
Averbodesesteenweg 93 te 2230 Herselt.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 inzonderheid artikel 42 & 2;
Gelet op de Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en latere
wijzigingen;
Gelet op de aanvraag tot verkaveling met gratis grondafstand voor het perceel gelegen
de
Weefbergstraat te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), gekadastreerd 5 afdeling Averbode,
sectie A, nrs. 114g6 en 114e6 deel;
Overwegende dat een beslissing omtrent een verkaveling met gratis grondafstand voorafgaandelijk
dient voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het rooilijnplan goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14.03.1964;
Gelet op het ontwerp opgemaakt door Aerts Koen, landmeter-expert, met adres Averbodesesteenweg
93 te 2230 Herselt;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de goedkeuring van de gratis grondafstand in de verkaveling A/16/2013 gelegen
Weefbergstraat te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door Aerts Koen met adres
Averbodesesteenweg 93 te 2230 Herselt.
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gratis grondafstand in de verkaveling A/16/2013 gelegen Weefbergstraat te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door Aerts Koen met adres Averbodesesteenweg 93
te 2230 Herselt, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De stroken grond gelegen tussen de rooilijnen zijn bestemd om ingelijfd te worden in het
openbaar domein van de wegenis en dienen gratis aan de stad afgestaan te worden voor
openbaar nut, mits een gunstig bodemattest de overdracht toelaat.
Art. 3.
Het schepencollege wordt gemachtigd de nutsvoorzieningen en uitrusting van de wegenis op
kosten van de verkavelaar te bepalen.
Art. 4.
De bebouwbare loten mogen slechts vervreemd en bebouwd worden na :
- het indienen van een dossier gratis grondafstand (bodemattest, hypothecair getuigschrift
bij voorkeur ontwerpakte, verklaring gratis grondafstand, 3x metingsplan gratis
grondafstand, schattingsverslag (wordt gevraagd door de technische dienst en kosten
worden doorgerekend).

Art. 5.

Art. 6
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- na vergoeding van de kosten van de nutsvoorzieningen.
De aanvragers verbinden zich ertoe, evenals hun rechtsopvolgers, de onder artikel 2
vermelde voorwaarde in de verkoopakte met betrekking tot de gronden in te lassen of te
doen inschrijven.
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het verkavelingsdossier toegevoegd.

Goedkeuring gratis grondafstand verkaveling Z/25/2013 tot realisatie van 6 bouwloten
geschikt voor onderling gekoppelde halfopen bebouwing en gratis grondafstand (lot 7 met
oppervlakte 2a70) gelegen Reyndersveldweg 16 en 18 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
THIELENS Eduard - NUYTS Ingrid met adres Oude Baan 6 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 inzonderheid artikel 42 & 2;
Gelet op de Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en latere
wijzigingen;
Gelet op de aanvraag tot verkaveling met gratis grondafstand voor percelen gelegen
de
Reyndersveldweg 16 en 18 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), gekadastreerd 2 afdeling
Zichem, sectie D, nrs. 622z4, 622a5 en 622b5;
Overwegende dat een beslissing omtrent een verkaveling met gratis grondafstand voorafgaandelijk
dient voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het rooilijnplan goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20.06.1974;
Gelet op het ontwerp opgesteld door Steven Verspreet, landmeter-expert, met adres Lindenstraat 33
te 3980 Tessenderlo;
Gelet op de bijgevoegde verklaring “Belofte van gratis grondafstand” ondertekend door de aanvragers;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de goedkeuring van de gratis grondafstand in de verkaveling Z/25/2013 gelegen
Reyndersveldweg 16 en 18 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, opgesteld door Steven Verspreet,
landmeter-expert, met adres Lindenstraat 33 te 3980 Tessenderlo.
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1
De gratis grondafstand in de verkaveling Z/25/2013 gelegen Reyndersveldweg 16 en 18 te
3271 Scherpenheuvel-Zichem, opgesteld door Steven Verspreet, landmeter-expert, met
adres Lindenstraat 33 te 3980 Tessenderlo, wordt goedgekeurd.
Art. 2
De stroken grond gelegen tussen de rooilijnen zijn bestemd om ingelijfd te worden in het
openbaar domein van de wegenis en dienen gratis aan de stad afgestaan te worden voor
openbaar nut, mits een gunstig bodemattest de overdracht toelaat.
Art. 3
Het schepencollege wordt gemachtigd de nutsvoorzieningen en uitrusting van de wegenis op
kosten van de verkavelaar te bepalen.
Art. 4
De bebouwbare loten mogen slechts vervreemd en bebouwd worden na :
het indienen van een dossier gratis grondafstand (bodemattest, hypothecair
getuigschrift
bij voorkeur ontwerpakte, verklaring gratis grondafstand, 3x metingsplan gratis
grondafstand, schattingsverslag (wordt gevraagd door de technische dienst) en kosten
worden doorgerekend).
na vergoeding van de kosten van de nutsvoorzieningen.
Art. 5
De aanvragers verbinden zich ertoe, evenals hun rechtsopvolgers, de onder artikel 2
vermelde voorwaarde in de verkoopakte met betrekking tot de gronden in te lassen of te
doen inschrijven.
Art. 6
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het verkavelingsdossier toegevoegd.
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Aanpassing beslissing gemeenteraad van 20.06.2013 betreffende de aanstelling van de
leden Gecoro.

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19.05.2000 tot vaststelling van de nadere regels
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20.06.2013 betreffende de hernieuwing van de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en waarbij de effectieve leden, de
plaatsvervangende leden, de voorzitter en secretaris van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening werden aangesteld;
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 01.08.2013 waarbij gesteld wordt dat in
de beslissing van de gemeenteraad van 20.06.2013 de man-vrouwverhouding, conform artikel 200
van het gemeentedecreet, niet werd gerespecteerd;
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 01.08.2013 waarbij de beslissing van
de gemeenteraad van 20.06.2013, tot benoeming van de leden van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening, wordt goedgekeurd onder de voorwaarde dat de aanstelling van de heer Emiel
Van Cauwenbergh als effectief lid wordt vervangen door de aanstelling van mevrouw Erna Boogaerts,
eerder aangesteld als plaatsvervangend lid, en vice-versa mevrouw Erna Boogaerts als
plaatsvervangend lid wordt vervangen door Emiel Van Cauwenbergh, eerder aangesteld als effectief
lid;
Gelet op de bespreking;
Erna Boogaerts
Ja:
25
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Emiel Van Cauwenbergh
Ja:
26
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
De beslissing van de gemeenteraad van 20.06.2013 betreffende de hernieuwing van de
commissie voor ruimtelijke ordening en aanstelling van de leden als volgt te wijzigingen :
mevrouw Erna Boogaerts wordt aangesteld als effectief lid voor de maatschappelijke
geleding “jeugd, sport en cultuur” en de heer Emiel Van Cauwenbergh wordt aangesteld als
plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke geleding “jeugd, sport en cultuur”.
Art. 2.
Deze beslissing over te maken aan de deputatie van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te
3010 Leuven.
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Gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 39 van de Atlas der Buurtwegen van Testelt.

Gelet op de vraag van de heer Marc Fierens en de heer Paul Van Herck, namens de abdij der
Norbertijnen van Averbode vzw om over te gaan tot de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 39
van de Atlas der buurtwegen van Testelt;
Gelet op de motivering om tot de verplaatsing van de voetweg over te gaan, zijnde de herinrichting
van de huidige uitgeverijparking, welke kadert in het landinrichtingsproject de Merode, meer bepaald
ter realisatie van het inrichtingsplan Poort Averbode, waarbij het de bedoeling is om de site te
verfraaien, veiliger te maken en uit te breiden en van waaruit veilige wandelverbindingen aangelegd
zullen worden;
Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door Bart Paeshuyse, landmeter-expert, voor de Vlaamse
Landmaatschappij Regio Oost Vlaams-Brabant, waaruit blijkt waar de verplaatste voetweg nr. 39 komt
te liggen;
Gelet op de verklaring van de aanvragers waarin zij verklaren bereid te zijn om alle kosten te betalen:

-

Opstellen van de nodige plannen dienstig tot wijziging van gezegde buurt- of voetweg nr. 39
Erelonen en kosten voor het opstellen van het nodige schattingsverslag
Betaling van de meerwaarde, volgens schatting, van zijn gronden ingevolge deze wijziging
Andere kosten en voorwaarden die door de gemeente in bepaalde omstandigheden kunnen
worden opgelegd (bv. eventueel verharden)
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 01.07.2013 houdende het
principieel akkoord tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 39 van de Atlas der Buurtwegen van
Testelt en het instellen van een openbaar onderzoek;
Gelet op het openbaar onderzoek de commode et incommodo dat gehouden werd van 12.08.2013 tot
en met 27.08.2013 dat overeenkomstig de onderrichtingen werd bekendgemaakt;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 02.09.2013 houdende de
sluiting van het openbaar onderzoek;
Overwegende dat er tijdens de termijn van het openbaar onderzoek geen bezwaren of opmerkingen
werden ingediend;
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door de e.a. inspecteur van het kantoor der registratie van
Diest, waaruit blijkt dat de meer- en minwaarden als volgt werden bepaald:
e
- een meerwaarde voor het perceel 5 afdeling sectie A nr. 8l ingevolge de gedeeltelijke
verplaatsing van voetweg nr. 39 van 200,- EUR
e
- een meerwaarde voor het perceel 5 afdeling sectie A nr. 11g ingevolge de gedeeltelijke
verplaatsing van voetweg nr. 39 van 160,- EUR
e
- een meerwaarde voor het perceel 5 afdeling sectie A nr. 16e3 ingevolge de gedeeltelijke
verplaatsing van voetweg nr. 39 van 20,- EUR
e
- een meerwaarde voor het perceel 5 afdeling sectie A nr. 16f3 ingevolge de gedeeltelijke
verplaatsing van voetweg nr. 39 van 3.260,- EUR
e
- een minwaarde voor het perceel 5 afdeling sectie A nr. 16g3 ingevolge de nieuwe ligging van
voetweg nr. 39 van 400,- EUR
e
- een meerwaarde voor het perceel 5 afdeling sectie A nr. 40t2 ingevolge de gedeeltelijke
verplaatsing van voetweg nr. 39 van 5.000,- EUR
e
- een minwaarde voor het perceel 5 afdeling sectie A nr. 10e ingevolge de nieuwe ligging van
voetweg nr. 39 van 1.600,- EUR
Gelet op artikel 28 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus
1948;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor te stellen de voetweg nr. 39 van de
atlas der buurtwegen van Testelt gedeeltelijk te verplaatsen zoals aangeduid op het
opmetingsplan, opgemaakt door Bart Paeshuyse, landmeter-expert, voor de Vlaamse
Landmaatschappij Regio Oost Vlaams-Brabant.
Art. 2.
Alle kosten verbonden aan deze verplaatsing (ereloon, schattingsverslag, meerwaarde e.d.)
worden gedragen door de aanvragers.
Art. 3.
De aanvrager dient de som van 8.640,- EUR te storten in de stadkas als vergoeding voor de
bekomen meerwaarden van de percelen, zoals blijkt uit het schattingsverslag, opgemaakt
door de e.a. Inspecteur van de registratie te Diest.

9

Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand door mevrouw
Magda Jans in het kader van een verkaveling gelegen op de hoek MaasstraatSchuttersveldstraat.

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005;

Gelet op de vraag van mevrouw Magda Jans, Zavelstraat 1 te 3212 Lubbeek, om over te gaan tot de
gratis grondafstand van een strook grond langs de Schuttersveldstraat en Maasstraat ter realisatie
van de rooilijn;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18.10.2012 houdende de goedkeuring van het
ontwerpplan met betrekking tot de gratis grondafstand in de verkaveling gelegen hoek MaasstraatSchuttersveldstraat:
Gelet op de verkavelingsvergunning nr. M/20/2012 van 10.12.2012, afgeleverd aan mevrouw Magda
Jans, Zavelstraat 1 te 3212 Lubbeek;
Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door de heer Paul Oversteyns, landmeter-expert,
Berkendreef 43 te 3390 Tielt-Winge, waaruit blijk dat de oppervlakte van het goed 38m² bedraagt;
Overwegende dat de goederen kadastraal gekend zijn al3e afdeling sectie B nr. 99r2/deel en nr.
99l2/deel;
Overwegende dat de verwerving gebeurt in het kader van openbaar en algemeen nut, ter realisatie
van de rooilijn van de Schuttersveldstraat van 10.11.1982;
Gelet op de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand, opgemaakt door notaris Joz
Werckx, Baron August De Becker Remylaan 61 te 3110 Kessel-Lo;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
e
Art. 1.
Het goed, gekadastreerd Scherpenheuvel-Zichem 3 afdeling sectie B nr. 99r2/deel en nr.
99l2/deel met een oppervlakte van 38m² volgens meting en zoals afgebeeld in een groene
kleur op het opmetingsplan, opgemaakt door de heer Paul Oversteyns, landmeter-expert,
Berkendreef 43 te 3390 Tielt-Winge, wordt kosteloos overgenomen.
Art. 2.
Deze verwerving gebeurt voor openbaar nut om ingelijfd te worden in het openbaar domein
en ter realisatie van het rooilijnplan Schuttersveldstraat van 10.11.1982.
Art. 3.
De ontwerpakte, opgemaakt door notaris Joz Werckx, Baron August De Becker Remyplein
61 te 3010 Kessel-Lo, wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.

10 Samenstelling Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC).
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 20.032009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd
bij het decreet van 10.02. 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25.01.2013 tot bepaling van de nadere regels
betreffende organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid, artikel 2 tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te noemen);
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de GBC
vastlegt;
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de aanwijzing van
de vaste, variabele en adviserende leden;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, het aan de gemeente toekomt
adviserende leden van de GBC aan te wijzen;
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van
participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld en de bevolking;
Overwegende dat volgens artikel 26/2 van het Decreet het in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk
kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk
vlak en dat de beslissing hiervoor toekomt aan het college van burgemeester en schepenen, volgens
artikel 9, §1, tweede lid van het Besluit;

Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair en
beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:
1. de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de
herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;
2. de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van
projecten die aansluiten bij het duurzame mobiliteitsbeleid.
Art. 2.
De volgende vaste leden van de GBC vormen de vaste kern van de GBC in haar minimale
samenstelling:
1. de initiatiefnemer van het plan of project, tenzij die al aanwezig is in een andere
hoedanigheid die hieronder vermeld wordt;
2. een vertegenwoordiger van de gemeente;
3. een vertegenwoordiger van de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het
departement Mobiliteit en Openbare Werken;
4. een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn;
5. een vertegenwoordiger van de betrokken wegbeheerder.
Art. 3.
De volgende vertegenwoordigers zijn van rechtswege variabel lid van de GBC:
1. een vertegenwoordiger van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed;
2. een vertegenwoordiger van de provincie.
De voorzitter van de GBC kan ook ambtshalve of op verzoek van een of meer vaste leden
beslissen om bijkomende variabele leden uit te nodigen op de vergadering volgens de
vereisten van het dossier.
Art. 4.
Met behoud van de bepalingen van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en artikel 2 en
artikel 5 van het Besluit, worden volgende adviserende leden toegevoegd aan de GBC:
- vertegenwoordiger van de gemeentelijke dienst verkeer en mobiliteit
- vertegenwoordiger van de gemeentelijke dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
- vertegenwoordiger van de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken
- vertegenwoordiger van de gemeentelijke politie.
Art. 5.
De schepen van mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van
verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het
college of een gemeentelijke ambtenaar.
Art. 6.
De raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen
van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking
over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden.

11 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als onderwerp: 'Herstellingswerken aan het dak van de bibliotheek (oud
gedeelte)'.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 43, § 2, 9 ° en 11 ° en artikel
57, § 3, 4 ° en 5 °;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15.02.2007 betreffende de definiëring van het begrip
dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43 § 2, 9 ° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 5 en artikel 26 §1, 1°, a en § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, in
het bijzonder artikel 105 § 1 en § 3, artikel 106 § 1, artikel 107 en artikel 110;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 5 § 3 en
artikel 6 § 3;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herstellingswerken dak bibliotheek (oud gedeelte)”
een bijzonder bestek met nr. TD/ZH/12/2013 werd opgesteld door Stadsmagazijn;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.345,50 incl. BTW;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het voorziene krediet zal voorzien worden bij de volgende budgetwijziging;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.

Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp:
Herstellingswerken dak bibliotheek (oud gedeelte).
Het bedrag van de opdracht wordt indicatief geraamd op € 10.345,50 inclusief BTW.
De opdracht wordt geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis
van artikel 26 § 1, 1°, a van de wet van 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
In uitvoering van het KB van 14.01.2013, art 5 §3 zijn de artikelen 1 tot 9, 13, 17, 18, 37, 38,
44 tot 63, 67 tot 73, 78 §1, 84, 95, 127 en 160 van het KB van toepassing voor zover het
geraamde bedrag van de opdracht kleiner blijft dan € 30.000, exclusief BTW.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op de volgende budgetwijziging.

12 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als onderwerp: 'Aankoop van machines, materieel en uitrusting'.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 43, § 2, 9 ° en 11 ° en artikel
57, § 3, 4 ° en 5 °;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15.02.2007 betreffende de definiëring van het begrip
dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43 § 2, 9 ° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 5 en artikel 26 §1, 1°, a en § 3;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, in
het bijzonder artikel 105 § 1 en § 3, artikel 106 § 1, artikel 107 en artikel 110;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 5 § 3 en
artikel 6 § 3;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop machines, materieel en uitrusting” een
bijzonder bestek met nr TD/ZH/14/2013 werd opgesteld door Stadsmagazijn;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Kleine handmachines + bouwsteiger – afdeling bouw), raming: € 1.880,00 incl. BTW

* Perceel 2 (Detectietoestellen), raming: € 585,00 incl. BTW
* Perceel 3 (Kleine handmachines – afdeling groenbeheer), raming: € 9.539,98 incl. BTW
* Perceel 4 (Kleine machines – afdeling voertuigen), raming: € 640,01 incl. BTW
* Perceel 5 (Kleine machines – afdeling signalisatie), raming: € 2.218,46 incl. BTW
* Perceel 6 (Kleine machines – afdeling sanitair en CV), raming: € 569,99 incl. BTW;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.433,44 incl. BTW;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel
421/744-51 van de buitengewone dienst;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.

Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp:
Aankoop machines, materieel en uitrusting.
Het bedrag van de opdracht wordt indicatief geraamd op € 15.433,44 inclusief BTW.
De opdracht wordt geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis
van artikel 26 § 1, 1°, a van de wet van 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
In uitvoering van het KB van 14.01.2013, art 5 §3 zijn de artikelen 1 tot 9, 13, 17, 18, 37, 38,
44 tot 63, 67 tot 73, 78 §1, 84, 95, 127 en 160 van het KB van toepassing voor zover het
geraamde bedrag van de opdracht kleiner blijft dan € 30.000, exclusief BTW.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op budgetartikel 421/744-51 van
het huidige dienstjaar.

13 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als onderwerp: 'Aangepast dossier van de borstelveegwagen'.
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, inzonderheid artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Borstelveegwagen” een bijzonder bestek met nr.
TD/ZH/15/2013 werd opgesteld door Stadsmagazijn;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 304.920,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel
42101/744-51 van de buitengewone dienst;
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. TD/ZH/15/2013 en de raming
voor de opdracht “Borstelveegwagen”, opgesteld door Stadsmagazijn. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 304.920,00
incl. 21% btw.
Art. 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Art. 3.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Art. 4.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en
Europees niveau.
Art. 5.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 42101/744-51
van de buitengewone dienst.
Art. 6.
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

14 Vaststellen van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als onderwerp: 'Verplaatsen en vervangen van de airco's op het dak van
het stadhuis'.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 43, § 2, 9 ° en 11 ° en artikel
57, § 3, 4 ° en 5 °;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15.02.2007 betreffende de definiëring van het begrip
dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43 § 2, 9 ° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 5 en artikel 26 §1, 1°,a en § 3;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, in
het bijzonder artikel 105 § 1 en § 3, artikel 106 § 1, artikel 107 en artikel 110;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 5 § 3 en
artikel 6 § 3;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Buitengewoon onderhoud van stadhuis (dakwerken
fase II” een bijzonder bestek met nr. TD/ZH/17/2013 werd opgesteld door Stadsmagazijn;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 17.817,43 incl. BTW;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op artikel
104/724-60 van de buitengewone dienst;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh,

Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.

Joris De Vriendt, Koen Vranken

Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp:
Verplaatsen en vervangen airco’s op dak stadhuis ten gevolge van dakwerken , fase II.
Het bedrag van de opdracht wordt indicatief geraamd op € 17.817,43 inclusief BTW.
De opdracht wordt geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis
van artikel 26 § 1, 1°, a van de wet van 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
In uitvoering van het KB van 14.01.2013, art 5 §3 zijn de artikelen 1 tot 9, 13, 17, 18, 37, 38,
44 tot 63, 67 tot 73, 78 §1, 84, 95, 127 en 160 van het KB van toepassing voor zover het
geraamde bedrag van de opdracht kleiner blijft dan € 30.000, exclusief BTW.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op budgetartikel 104/724-60 van
het huidige dienstjaar.

15 Vastlegging van het mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op
20.11.2013.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 21.08.2013 met de officiële uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf op 20.11.2013, die volgende agenda heeft:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 19.06.2013
3.
Ondernemingsplan 2013-2018
4.
Budgetten 2014
5.
Werkingsbijdragen 2014
6.
Statutenwijziging: aanduiding vertegenwoordigers voor de algemene vergadering
7.
Diversen.
Gelet op het voorstel van raadslid J. De Vriendt om het punt te verdagen zodat het eerst kan
besproken worden in de commissie;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming betreffende de verdaging van het agendapunt;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Dit agendapunt wordt uitgesteld.

16 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf op 20.11.2013.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 21.08.2013 met de officiële uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf op 20.11.2013;
Gelet op het voorstel van raadslid J. De Vriendt om het punt te verdagen zodat het eerst kan
besproken worden in de commissie;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming betreffende de verdaging van het agendapunt;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Dit agendapunt wordt uitegsteld.

17 Algemene vergadering van vzw PWA Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling lid met
raadgevende stem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de statuten van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Scherpenheuvel-Zichem,
inzonderheid art. 5;
Overwegende dat de afvaardiging vanuit de gemeenteraad in de algemene vergadering van deze vzw
reeds werd aangeduid tijdens de gemeenteraad van 07.02.2013;
Overwegende dat het wenselijk is dat de schepen bevoegd voor PWA deel uitmaakt van deze
algemene vergadering;
Overwegende dat dit mogelijk is als lid met raadgevende stem;
Gelet op de bespreking;
Marleen Van Meeuwen
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Marleen Van Meeuwen, schepen, wordt afgevaardigd als lid met raadgevende stem van de
algemene vergadering van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant en
de betrokkene.

18 Raad van Bestuur van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van een
bestuurder ter vervanging van Ronny Van Gossum.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 43 en 310;

Gelet op onze beslissing van 27.12.2002 houdende de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf,
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken op 02.04.2003;
Gelet op art. 7 en volgende van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat volgende gemeenteraadslid wordt voorgedragen ter vervanging van Ronny Van
Gossum die ontslag nam als gemeenteraadslid: de heer Paul Boschmans;
Gelet op de bespreking;
Paul Boschmans
Ja:
26
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Paul Boschmans wordt aangesteld om zitting te hebben in de Raad van Bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf “AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem”.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

M1 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de Westelsebaan.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Kan de bevoegde schepen of de burgemeester ons een stand van zaken geven van het dossier
“snelheidsbeperkende maatregelen op de Westelsebaan tussen de Reppelsebaan en de
Sprinkhaanstraat”?
Kan de schepen de strategie en de drukkingsmiddelen toelichten die de stad zal volgen en gebruiken
om hier haar zin door te drijven?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Er is contact gelegd vanuit de diensten met de ambtenaren van het Gewest. Ik was daar zelf niet bij
maar de schepen van openbare werken was wel aanwezig. Zij zijn ter plaatste geweest en de
schepen heeft de zaak toegelicht. Wij verwachten nu een antwoord van hen. Dat antwoord hebben we
nog niet ontvangen.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende het Survival evenement.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Naar aanleiding van de knap georganiseerde survivalloop op de terreinen van De Vijvers afgelopen
weekeinde was er in vele straten ten noorden van de Westelsebaan een parkeerverbod afgekondigd.
Door de inschakeling van horden parkeerwachters werd dit verbod ook correct nageleefd.! Nog nooit
was de hinder voor de directe buurtbewoners bij een Golazo event zo beperkt.
Ik vroeg me wel af hoe deze maatregel om de buurtbewoners te behoeden voor de talloze
ongemakken van wildparkeerders er precies gekomen is.
Er zijn wel enkele minder prettige effecten van de maatregel. Elk voordeel heb zijn nadeel.
Zo kan men de vraag stellen of het lokale parkeerverbod zijn doel niet voorbij schoot overwegende
het feit dat de auto’s langs de baan op Veerle tot bijna een kilometer voorbij de Abdij langs
weerskanten van de gewestweg in de berm en op het fietspad geparkeerd stonden, met uiterst
gevaarlijke situaties ten gevolge.
Daarom mijn vragen
•
Kan de bevoegde schepen het effect evalueren en mij het evaluatieverslag bezorgen?
•
Kan de bevoegde schepen mijn conclusie mee onderschrijven dat Averbode evenementen
met enkele duizenden deelnemers verkeerstechnisch eigenlijk niet aan kan.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De organisatie van de verkeersveiligheid is in handen van de politie. Er zijn voorbereidende
vergaderingen geweest met de organisator. Al bij al is alles goed verlopen. Er was daar een pak volk:

er zijn 11.000 mensen geweest. Men maakt altijd een voorbereiding. Men maakt ook altijd na afloop
een verslag naar mij toe. Ik heb dit nog niet kunnen lezen. Globaal genomen is het goed verlopen.
Dat bewijst dat een grote organisatie op het domein de Vijvers ook op veiligheids- en
verkeerstechnisch vlak correct kan afgehandeld worden en met een minimale overlast voor de buurt.
Wat betreft hoe de maatregelen er gekomen zijn, kan ik u zeggen dat men wat betreft de
verkeersafwikkeling terug gegrepen heeft naar het scenario van de eerste Merodehappening, in 2006
waar ook 11.000 mensen waren.
Het probleem van het parkeren op de baan richting Veerle is een aandachtpunt voor de toekomst.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de zone 30 borden in de
Vorststraat.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘In de Vorststraat staat ter hoogte van het onlangs opgedoekte wijkschooltje een mooi flexibel
lichtgevend zone-dertigbord (op zonne-energie) dat tijdens de schooluren een zone dertig aankondigt.
Met het verdwijnen van de kinderen is dit bord thans nutteloos geworden
Het is ons inzien zonde om zo’n investering te laten verkommeren. We durven daarom suggereren dit
bord zo snel mogelijk te verhuizen naar een andere schoolomgeving.
We zouden durven opperen om het bord op de Westelsebaan te plaatsen aan de Vlindertuin maar we
hebben een vermoeden dat niet mogelijk zal zijn.
Maar zeker zijn er ook buiten Averbode nuttige plaatsen waar men dit bord kan neerpoten.
Daarom mijn vraag aan de bevoegde schepen. Wilt u een goede locatie zoeken en het bord laten
verhuizen?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dit is al doorgegeven omdat er sinds 1 september inderdaad geen school meer is. Men gaat bekijken
waar men dit kan gebruiken omdat wij ook nog een aantal zone-30’s hebben waar nog geen
elektronische borden staan. Dat bord moet daar inderdaad weggenomen worden.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid N. Vancauwenbergh betreffende de samenaankoop van gas
en electriciteit.
Mondelinge vraag van raadslid M. Vancauwenbergh aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.08.2013 een dossier gewijd aan de
samenaankoop van gas en elektriciteit. Uit het verslag blijkt dat een aantal grootverbruikers niet zijn
opgenomen: o.a. de gemeentescholen, de brandweer, sommige gemeenschapszalen, de sporthallen.
Om mee te helpen aan de opbouw van de energiebalans en om de kosten te drukken, is het dan niet
belangrijk om alle gebouwen op te nemen in deze samenaankoop?’
Antwoord van de secretaris:
‘De samenaankoop voor gas gebeurt voor alle gemeentelijke gebouwen, het gebouw van de politie,
de kerkfabrieken en het OCMW. Gebouwen die niet zijn opgenomen, zijn gebouwen die niet verwarmd
worden met gas.’
Vraag van raadslid M. Vancauwenbergh:
‘Is er ook een samenaankoop voor inwoners overwogen?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Nee, we hebben dat niet overwogen al zijn er gemeenten die dat doen. Er zijn al voldoende
initiatieven van verenigingen e.d. waarop men kan aansluiten als men dit wil. Het is m.i. niet de eerste
taak van de gemeente om in de plaats te treden van dergelijke initiatieven.’
Vraag van raadslid M. Vancauwenbergh:
‘Wanneer verwachten jullie de eerste resultaten van Eandis?’
Antwoord van de secretaris:

‘Wij hebben steeds meegedaan met de aanbestedingen van Eandis. Zij zorgen altijd dat de nieuwe
contracten rond zijn tegen dat de bestaande vervallen.’
Antwoord van schepen MJ. Hendrickx:
‘De huidige contracten lopen af op 31.12.2014. Daartegen zullen de nieuwe contracten er zijn.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende het project 'Wonen aan de Demer'.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Voor de zomer hebben wij een akkoord gesloten met de stad Diest en Aarschot voor de
samenwerking ‘Wonen aan de Demer’. In de zomer stond in de krant dat de stad Diest niet voldeed
aan de voortgangtoets.
We weten ondertussen dat minister Van den Bossche de gemeenten die niet voldoen aan de normen
voor sociaal wonen financieel zal straffen.
Zijn er voor de stad implicaties ten gevolge de situatie van de stad Diest?
Wisten jullie bij het afsluiten van de overeenkomst dat de stad Diest er niet rooskleurig voor stond wat
betreft de voortgangtoets?’
Antwoord van schepen K. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik wist, in alle eerlijkheid, niet hoe de voortgangstoets van de stad Diest er voor stond bij de
ondertekening. De eventuele financiële implicaties van de toestand van de stad Diest zijn sowieso niet
voor ons. Het gaat om een samenwerking om deskundigen ter beschikking te stellen van de drie
steden.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wij voldeden wel aan de voortgangstoets. Ons schrijven in dit verband was voldoende.
Elke stad blijft verantwoordelijk voor zijn eigen voortgangstoets.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de actie voor senioren 'Samen
bewegen'.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘In 2010 is men gestart met een actie naar senioren toe. De actie samen bewegen: samen wandelen,
samen petanquen. Het resultaat is dat mensen op geregelde momenten samen komen om te
bewegen. Dit is ook zo in Scherpenheuvel. Aan de sporthal wordt er veel gepetanqued. Tot voor kort
konden zij gebruiken maken van de deur aan de achterzijde en konden zij zo naar een kleedkamer en
naar het toilet. Sinds kort is deze toegang niet meer beschikbaar. Ziet u de mogelijkheid om dit terug
mogelijk te maken zodat ze gebruik kunnen maken van de faciliteiten.’
Antwoord van schepen K. Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb het hierover gehad met de sportdienst.
Het probleem was oorspronkelijk dat door het sluiten van de cafetaria zij geen toegang meer hadden
tot het sanitair en geen drank meer konden kopen. Dit is dan uitgegroeid tot een dame die drank
verkocht. En daarna verder tot het openstellen van de deur aan de achterzijde zodat ze een
kleedkamer hadden en over sanitair konden beschikken. En dit ging dan verder doordat ook andere
verenigingen in de gang en inkomhal drank gingen gebruiken.
Nu we echter een nieuwe concessionaris hebben voor de cafetaria kwam die daar tegen in om de
begrijpelijke reden dat de verkoop van drank een deel van haar broodwinning zou wegnemen.
Dan moet er een lijn worden getrokken. De lijn die wij hebben getrokken is dat er in de inkomhal geen
drank meer wordt verkocht en de toegang via de achterzijde hen wordt ontzegd omdat ze te allen tijde
de toegang via de voorzijde kunnen gebruiken. De afstand is niet onoverkomelijk om de wc’s te
bereiken. Zij kunnen te allen tijde hun spel nog doen. Dit is zo afgesproken met de sportdienst en de
petanquers.’
Antwoord van raadslid M. Van Torre:

‘Ik heb toch het voorstel om op momenten dat de cafetaria gesloten is een andere oplossing aan te
reiken.’
Antwoord van schepen K. Peetermans:
‘Er is hier geen probleem want als de cafetaria gesloten is dan is de sportdienst open. Hierdoor is het
sanitair altijd toegankelijk.’

M7 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende de BBC.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik had graag een vraag gesteld over de voorbereiding van de BBC. Eén van de grote doelen van de
BBC is de planlast te verminderen voor de gemeenten. Vroeger moesten allerlei al dan niet sectorale
plannen opgemaakt worden. Dit valt weg. Mijn vrees is dan ook dat de specifieke rol van de
gemeentelijke adviesraden gaat wegvallen. Mijn vraag is dan ook: gaat u de adviesraden nog
betrekken bij de voorbereiding van de BBC? Zijn de adviesraden daarvan op de hoogte? Indien de
verenigingen betrokken worden, gaat achteraf dan de nodige terugkoppeling gebeuren?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat is een zeer goede vraag. De adviesraden zullen betrokken worden. We hebben documenten
klaargestoomd die we zullen voorleggen aan de verschillende adviesraden, niet alleen aan de
verplichte maar aan alle adviesraden. Ze krijgen het volledige document voorgelegd. Dat zal gebeuren
in de loop van de maand oktober. De raden zijn daarvan op de hoogte.’

M8 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende de groenaanplanting aan het
bushokje te Messelbroek.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag over de groenaanplanting in Messelbroek aan het bushokje op het kruispunt
Molijkestraat, Oudestraat, aan de vroegere Broodhoek. Het is daar een gevaarlijke situatie voor de
schoolkinderen om naar het bushokje te gaan omdat ze volledig rond die groenaanplanting moeten
gaan en dus op de openbare weg moeten gaan. Ze rijden daar niet traag. Daarom de vraag of het niet
mogelijk is om een doorsteek of een voetpaadje te maken achter de groenaanplanting waardoor het
veiliger wordt voor iedereen?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik denk dat dat een goede vraag is. Als we de veiligheid kunnen verhogen, moeten we dat doen. We
laten dit bekijken door de technische uitvoeringsdienst.’

19 Ontslag van een brandweerman-vrijwilliger.
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27.04.2001 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25.09.2003 waarbij Dieter Alen in dienst wordt
genomen als effectief brandweerman-vrijwilliger;
Overwegende dat de heer Dieter Alen overeenkomstig artikel 23 van het organiek reglement zijn
ontslag aanbiedt als brandweerman-vrijwilliger;
Overwegende dat deze ontslagbrief arriveerde op 20.08.2013 op het stadhuis waardoor 19.11.2013
zijn laatste werkdag zal zijn;
Gelet op de bespreking;
Dieter Alen
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1

Besluit:
Art. 1.
Aan Dieter Alen, geboren op 17.09.1979 te Diest en wonende Reppelsebaan 23A te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt op
zijn verzoek ontslag verleend als brandweerman-vrijwilliger.
Art. 2.
De opzeggingstermijn van het in artikel 1 vermelde ontslag bedraagt drie maanden. De
ontslagbrief arriveerde op 20.08.2013 op het stadhuis waardoor 19.11.2013 zijn laatste
werkdag zal zijn.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

De vergadering wordt gesloten om 22.05 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

