Gemeenteraad: zitting van 18 november 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, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Rob Jacquemyn: Raadslid verontschuldigd voor B1, M1, M2, M3, M4, M5, M6,
M7, M8, M9, M10, 22;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor B1, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7,
M8, M9, M10, 22;
Sara De Kock: Raadslid;
Paul Boschmans: Raadslid verontschuldigd voor 6

De Voorzitter van de gemeenteraad, Geert Janssens, opent de vergadering om 20.00 uur.
1

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 23.10.2013;
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, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 23.10.2013 worden goedgekeurd.
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Budgetwijziging nummer 1 van de gewone dienst en nummer 2 van de buitengewone dienst
2013.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2007, in het bijzonder artikel 154;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit, in het bijzonder artikel 16;
Gelet op het budget 2013, vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2012;
Overwegende dat een aantal kredieten van de gewone dienst en van de buitengewone dienst moeten
aangepast worden;
Gelet op het document budgetwijziging gewone dienst (nummer 1) en buitengewone dienst (nummer
2) dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
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, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus

Neen:

Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Kenny Peeters

Onthouding:
Besluit:
Enig art. De budgetwijziging van de gewone dienst (nummer 1) en van de buitengewone dienst
(nummer 2) van dienstjaar 2013, die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, worden
goedgekeurd.
Raadslid M. Van Torre vraagt namens de N-VA fractie het stemgedrag bij agendapunt 2 te notuleren.
‘De N-VA fractie zal negatief stemmen, dit afkeuren omwille van het feit dat er door dit bestuur geen
serieus bestuur is gevoerd geweest, al zeker de laatste 6 jaar.’
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Kennisneming jaarrekening 2012 en jaarverslag 2012 van het OCMW ScherpenheuvelZichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem van 23.09.2013
waarin de jaarrekening 2012 en het jaarverslag 2012 werden vastgesteld;
Overwegende dat overeenkomstig art. 174 van het OCMW-decreet deze jaarrekening en bijhorend
jaarverslag dienen te worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter kennisgeving;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2012 en het jaarverslag 2012 zoals
vastgesteld door de OCMW-raad op 23.09.2013.
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Goedkeuring overeenkomst met betrekking tot de detachering van Tom Branders aan de
Prezone Vlaams-Brabant Oost.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 221/1 ;
Gelet op de beslissingen van de prezoneraad van 16 oktober 2012 en 17 april 2013;
Overwegende dat de Prezone Vlaams-Brabant Oost ervaren personeel nodig heeft om haar
opdrachten te kunnen volbrengen;
Overwegende dat de Prezone Vlaams-Brabant Oost niet beschikt over de praktische en nodige
vaardigheden en kennis in verband met de materies die behandeld dienen te worden door de
coördinator, de ontvanger of financieel beheerder of een andere medewerker;
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, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Volgende overeenkomst met betrekking tot de detachering van Tom Branders aan de
Prezone Vlaams-Brabant Oost, wordt goedgekeurd:
“Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

De detachering van 20 % van een voltijds equivalent, zijnde 7,6 u per week, van de
medewerker naar de Prezone om de opdrachten uit te voeren waarin wordt voorzien door
artikel 221/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 2. Verplichtingen van de gemeente
§1. De gemeente verbindt zich ertoe de in artikel 1 bedoelde detachering van de
medewerker voor de Prezone te bewerkstelligen.
§2. De gemeente verzekert dat gedurende de door deze overeenkomst gedekte periode de
medewerker het juridische en administratieve statuut verbonden aan de functie die hij
uitoefent bij de gemeente behoudt. Meer in het bijzonder behoudt de medewerker zijn recht
op bevordering binnen zijn weddeschaal en kan hij zijn aanspraak op promotie laten gelden.
§3. De gemeente verbindt zich ertoe de geleverde prestatie van de medewerker verder te
betalen, met name met inbegrip van het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de sociale
bijdragen.
§4. De gemeente neemt de verplichtingen betreffende de arbeidsongevallenverzekering op
zich.
Artikel 3. Verplichtingen en rechten van de medewerker
§1. Opdracht
De medewerker wordt belast met de uitvoering van de opdrachten zoals bepaald door artikel
221/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, zoals vermeld in het
zonaal operationeel organisatieplan :
Lid van de technische commissie, coördinator van een of meerdere deelopdrachten
en/of werkgroepen, vertegenwoordiging van de prezone op diverse vergaderingen en/of
bijeenkomsten
§2. Vakantie
Tijdens zijn detachering bij de Prezone heeft de medewerker, pro rata zijn detachering, recht
op de dagen vakantie zoals toegestaan door zijn gemeente. Deze meldt de verlofperiodes
aan de Prezone.
Artikel 4. Verplichtingen van de Prezone
De Prezone verbindt zich ertoe pro rata voor de activiteit van de medewerker voor de
prezone, zoals bepaald in artikel 1, het bedrag van de kosten terug te betalen aan de
gemeente. Afwezigheid wegens ziekte van de medewerker schort deze betaling niet op.
De gemeente vraagt aan de Prezone de terugbetaling van de vereffende bedragen door
middel van een gedetailleerde maandelijkse staat van verzoek tot terugbetaling. Het verzoek
tot terugbetaling wordt opgesteld in het begin van elke maand voor de voorafgaande maand.
De Prezone betaalt de geleverde prestatie van de medewerker, met inbegrip van het
vakantiegeld, de eindejaarspremie en de sociale bijdragen, terug.
Op het ogenblik van ondertekening van deze overeenkomst dient de gemeente de Prezone
een raming van de voor de overeengekomen detachering terug te betalen bedragen te
hebben bezorgd.
Artikel 5. Duur en vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst
§1. De overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2013 .

§2. De overeenkomst kan door elk van de partijen vroegtijdig beëindigd worden, met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
De opzegging gebeurt door aangetekend schrijven aan de andere partijen.
Artikel 6. Uitvoeringsmodaliteiten
§1. De gebruikelijke werkplaats van de medewerker is gevestigd op het volgend adres:
Prattenborgstraat 14b te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.
§2. De begeleiding van en het toezicht op de naleving van deze overeenkomst wordt voor de
prezone verzekerd door de voorzitter van de prezoneraad.
§3. De begeleiding van en het toezicht op de naleving deze overeenkomst wordt voor de
gemeente verzekerd door de Burgemeester of zijn afgevaardigde.
Artikel 7. Bevoegde rechtbank
De geschillen voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst vallen onder de
bevoegdheid van de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement van Leuven.”
Art. 2.

5

Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

Goedkeuring schoolreglement ref. O/NV/013/2013-3/SR.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder artikel 42 en artikel 43;
Gelet op het decreet van 20.03.2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager
onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair
onderwijs;
Gelet op het decreet van 06.06.2008 houdende het instellen van een rookverbod in
onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad
in het bijzonder artikel 21;
Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25.02.1997 in het bijzonder artikel 37;
Gelet op het decreet van 28.06.2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I in het bijzonder artikel III.1
en artikel III.3;
Gelet op het overleg in de schoolraad van 22.10.2013;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidige schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 30.05.2013
niet langer voldoet;
Gelet op de besprekingen in het schoolteam en het advies van de directie;
Gelet op het schoolreglement model van OVSG;
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, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Sofie Coomans, Paul Boschmans, Kenny Peeters
Besluit:
Art. 1.
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd in de gemeenteraad van
30.05.2013 op te heffen.

Art. 2.

Art. 3.
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Het nieuwe schoolreglement met ref. O/NV/013/2013-3/SR van de Stedelijke Basisschool
Scherpenheuvel-Zichem, Teekbroek 22 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem goed te keuren.
Het pedagogisch project en de afsprakennota maken integraal deel uit van het
schoolreglement.
Het college van burgemeester en schepenen te mandateren om in de loop van het
schooljaar andere noodzakelijke wijzigingen aan de afsprakennota van elke school goed te
keuren na overleg in de schoolraad.

Vaststelling van de opdracht, gunningswijze en raming voor de aankoop van een
virtualisatieserver.

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 het nodig is een opdracht te plaatsen zoals omschreven in artikel 1;
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht, exclusief BTW, niet hoger ligt dan € 30.000;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op begrotingsartikel 104/742-53 van het
huidige dienstjaar;
Overwegende dat de huidige virtualisatieserver bijna vijf jaar oud is;
Overwegende dat voor de goede werking van de diensten een nieuwe server noodzakelijk is met
voldoende geheugen;
Overwegende dat deze server het verouderen van pc’s moet opvangen;
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, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp:
Aankoop virtualisatieserver
Art. 2.
De technische specificaties in bijlage worden goedgekeurd.
Art. 3.
De prijs van de opdracht wordt indicatief geraamd op € 12000 inclusief BTW.
Art. 4.
De opdracht, zoals omschreven in artikel 1, wordt gegund door middel van
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure en na
raadpleging van minstens 3 kandidaten, indien mogelijk.
Art. 5.
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.
Art. 6.
De bijzondere contractuele bepalingen zijn:

Art. 7.
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 Er zijn geen prijsherzieningen voorzien (tenzij binnen de perken van de wettelijk
voorziene mogelijkheden en mits de opdrachthouder de aanvraag tot prijsherziening
gemotiveerd vooraf voorlegt aan het bestuur).
 De opgegeven prijzen blijven 30 kalenderdagen geldig.
 De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf
de datum van de levering. De leverancier bezorgt de aanbestedende overheid samen
met de levering een leveringslijst. De betaling vindt plaats binnen dertig dagen na de
verificatietermijn op basis van een factuur.
 Het leveringsadres is stadhuis, A. Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op begrotingsartikel 104/742-53
van het huidige dienstjaar.

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst van de sportregiowerking 2013.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2013 voor de sportregiowerking;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor de sportregiowerking 2013 0,05 euro per inwoner
bedraagt;
Overwegende dat de sportregio Winge-Demervallei volgende steden en gemeenten omvat: Aarschot,
Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge;
Overwegende dat het wenselijk is om de samenwerking met de sportregio Winge-Demervallei verder
te zetten;
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, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De Samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2013 voor de sportregiowerking wordt
goedgekeurd.
Art. 2.
Twee exemplaren van deze samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend
teruggestuurd naar de provincie Vlaams-Brabant, dienst sport.
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Verklaring tot instemming met het inrichtingsplan: 'Ruiter- en menroutenetwerk', in het
kader van het landinrichtingsproject De Merode, prinsheerlijk platteland.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 43, §6 en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de stad Scherpenheuvel-Zichem deel uitmaakt van het Merode-project;
Gelet op het landinrichtingsproject: “Het Plattelandsproject De Merode”, opgericht ter ontwikkeling van
diverse landinrichtingsprojecten in het Merodegebied;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23.10.2008 houdende de oprichting van de
planbegeleidingsgroep voor het landinrichtingproject De Merode, prinsheerlijk platteland;
Gelet op het schrijven van de VLM-Antwerpen van 22.04.2013 m.b.t. het ontwerp-inrichtingsplan
‘Ruiter- en menroutenetwerk’;
Gelet op het advies uitgebracht door de gemeenteraad van 20.06.2013 m.b.t. het ontwerpinrichtingsplan ‘Ruiter- en menroutenetwerk’;
Gelet op het schrijven van de VLM van 21.10.2013 m.b.t. het eindvoorstel van het
landinrichtingsproject de Merode: prinsheerlijk platteland, inrichtingsplan ‘Ruiter- en menroutenetwerk’
en de verklaring tot instemming van de te nemen maatregelen tot uitvoering van het inrichtingsplan;

Overwegende dat de gemeente zal instaan voor de uitvoering van de volgende maatregelen, onder
voorbehoud van het verkrijgen van een subsidie van het Vlaamse Gewest ten bedrage van 30% van
de werkelijke kostprijs van de werken:
- 2.2.4d wijzigen verkeersreglement
- 2.3.1e plaatsen bebording oversteekplaatsen;
Overwegende dat de gemeente de volgende maatregelen, die uitgevoerd worden door de Vlaamse
Landmaatschappij, zal financieren ten bedrage van 30% van de werkelijke kostprijs
(landinrichtingswerken):
- 1.1.1h plaatsen bewegwijzeringsborden en –dragers
- 2.2.5 verbeteren duiker Leengoedhol
- 2.2.6 inrichten brug Ossebeek
- 2.4.1 openmaken voetweg 68 Zichem
- 2.4.2. inrichten Scholierweg – Leengoedhol
- 2.4.3 inrichten oude trambedding
- 3.1.4 parking Everbeur Scherpenheuvel-Zichem
- 3.1.6 parking Basiliek Scherpenheuvel-Zichem
- 3.2.1 inrichting rustplaats oude eikeboom
- 4.1.2b aanleg ruiterpad en verwijderen van bosexoten parking Everbeur;
Overwegende dat het aandeel van de kosten voor de stad geraamd worden op € 31.363,42 incl. BTW;
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, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad stemt in met de volgende toegewezen taken tot uitvoering van het
inrichtingsplan “Ruiter- en menroutenetwerk” in het kader van het landinrichtingproject ‘De
Merode: prinsheerlijk platteland’:
- wijzigen verkeersreglement (maatregel 2.2.4d)
- plaatsen bebording oversteekplaatsen (maatregel 2.3.1d)
Art. 2.
De gemeenteraad stemt in met de volgende toegewezen taken tot financiering van het
inrichtingsplan “Ruiter- en menroutenetwerk” in het kader van het landinrichtingproject ‘De
Merode: prinsheerlijk platteland’:
- plaatsen bewegwijzeringsborden en –dragers (maatregel: 1.1.1h)
- verbeteren duiker Leengoedhol (maatregel: 2.2.5)
- inrichten brug Ossebeek (maatregel: 2.2.6)
- openmaken voetweg 68 Zichem (maatregel: 2.4.1)
- inrichten Scholierweg – Leengoedhol (maatregel: 2.4.2)
- inrichten oude trambedding (maatregel: 2.4.3)
- parking Everbeur Scherpenheuvel-Zichem (maatregel: 3.1.4)
- parking Basiliek Scherpenheuvel-Zichem (maatregel: 3.1.6)
- inrichting rustplaats oude eikeboom (maatregel: 3.2.1)
- aanleg ruiterpad en verwijderen van bosexoten parking Everbeur (maatregel: 4.1.2b)
Art. 3.
De gemeente verklaart zich akkoord met het voorliggend uitvoeringsplan en zal, de via
subsidies ingerichte goederen zoals hierboven vermeld, gedurende een periode van 20 jaar
in stand houden en beheren in functie van de doelstelling van openbaar nut vastgesteld in
het voornoemd inrichtingsplan.
Art. 4.
De Vlaamse Landmaatschappij Antwerpen, Cardijnlaan 1 te 2200 Herentals wordt van deze
beslissing in kennis gesteld.
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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 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 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, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf, een
opdrachthoudende vereniging, op 20.11.2013 en de daarbijhorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
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.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf van 20.11.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

10 Vastlegging van het mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van IGO op
20.12.2013.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, dienstverlenende intergemeentelijke 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
bijzondere algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke bijzondere algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 20.09.2013 met de officiële uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering
van IGO op 20.12.2013, die volgende agenda heeft:
1.
statutenwijziging

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, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de bijzondere algemene vergadering van IGO op 20.12.2013 en
de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1.
statutenwijziging
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO
van 20.12.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212,
3010 Leuven.

11 Buitengewone algemene vergadering Cipal van 13.12.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 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 dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het decreet van 18.01.2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht en
wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 04.06.2004, in het bijzonder met betrekking tot de
presentiegelden;
Overwegende dat de statuten van Cipal dienen te worden gewijzigd om deze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet;
Gelet op de brief van 11.09.2013 waarin het ontwerp van statutenwijziging werd overgemaakt;
Gelet op de brief van 09.10.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Cipal op 13.12.2013, die volgende agenda heeft:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2.
Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2014 met inbegrip van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
3.
Wijzigingen van de statuten overeenkomstig het op 11 september 2013 aan de deelnemers
verstuurde ontwerp
4.
Machtiging aan de geassocieerde notarissen Alec Benijts & Philippe Colson, om over te gaan
tot de coördinatie van de statuten
5.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
6.
Rondvraag
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, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 13.12.2013
en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2.
Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2014 met inbegrip van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
3.
Wijzigingen van de statuten overeenkomstig het op 11 september 2013 aan de
deelnemers verstuurde ontwerp
4.
Machtiging aan de geassocieerde notarissen Alec Benijts & Philippe Colson, om over
te gaan tot de coördinatie van de statuten
5.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
6.
Rondvraag
Art. 2.
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota wordt het ontwerp van
statutenwijziging van Cipal, zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 11.09.2013
goedgekeurd.
Art. 3.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Cipal van 13.12.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 4.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel.

12 Buitengewone algemene vergadering Iverlek van 13.12.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 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;
Overwegende dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene
vergadering dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brieven van 29.06.2013 en 24.09.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone
algemene vergadering van Iverlek op 13.12.2013, die volgende agenda heeft:
1. Statutenwijzigingen – goedkeuring
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2014 alsook van de door de Raad van bestuur opgestelde begroting 2014.
3. Uitkering interim-dividend 2013 – Bekrachtiging
4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis - Bekrachtiging
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.
Overwegende dat punt 1 van deze agenda een statutenwijziging inhoudt dewelke haar oorsprong
vindt in:
 Wijzigingen op verzoek van de toezichthoudende overheid ingevolge een gedeeltelijke
goedkeuring van vorige statutenwijzigingen op de algemene vergadering van 27.06.2012, cf.
art. 46 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking (regularisatie: art. 12
punten 2 en 5 en art. 13 lid A)
 Wijzigingen in overeenstemming met het vernieuwde artikel 3.1.17 van het Energiebesluit
(corporate governance comité: art. 16 bis)
 Aanpassingen ingevolge wijzigingen op 18.01.2013 aan het decreet houdende
intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001
 De uitbreiding van de bestaande vrijstelling belastingheffing door de deelnemers op de
opdrachthoudende vereniging tot de werkmaatschappij (art. 38)

 Tekstverfijningen (art. 18, art. 24 lid A punt 5 en artikelen 25 en 30)
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, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op
13.12.2013 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Statutenwijzigingen – goedkeuring
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de
te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsok van de door de Raad
van bestuur opgestelde begroting 2014.
3. Uitkering interim-dividend 2013 – Bekrachtiging
4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis –
Bekrachtiging
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.
Art. 2.
Goedkeuring wordt gegeven aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Art. 3.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek van 13.12.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 4.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Iverlek, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle.

13 Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 18.12.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 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 de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 16.10.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 18.12.2013, die volgende agenda heeft:
1.
Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 18 juni 2013
2.
Goedkeuring van het budget 2014 en de meerjarenplanning
3.
Activiteiten 2014 en de te volgen strategie
4.
Werking crematorium
5.
Varia
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, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,

Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op
18.12.2013 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1.
Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 18 juni 2013
2.
Goedkeuring van het budget 2014 en de meerjarenplanning
3.
Activiteiten 2014 en de te volgen strategie
4.
Werking crematorium
5.
Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide van 18.12.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, p/a Jacques
Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht.

14 Buitengewone algemene vergadering Finilek van 13.12.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 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 dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 08.10.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 13.12.2013, die volgende agenda heeft:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014.
2. Statutaire benoemingen
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, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Finilek op
13.12.2013 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1.
Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014.
2.
Statutaire benoemingen
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Finilek van 13.12.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.

Art. 3.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermix,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

15 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 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 de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
26
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Messelbroek ScherpenheuvelZichem, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te
nemen aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 20.11.2013.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

16 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van
IGO op 20.12.2013.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, een dienstverlenende intergemeentelijke
vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
bijzondere algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke bijzondere algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 20.09.2013 met de officiële uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering
van IGO op 20.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Willy Cortens (vertegenwoordiger)
Willy Cortens
Ja:
26
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Willy Cortens, wonende te Bredestraat 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de bijzondere algemene vergadering van IGO op 20.12.2013.

Art. 2.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212
te 3010 Leuven.

17 Buitengewone algemene vergadering Cipal van 13.12.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 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 dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 09.10.2013 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Cipal
op 13.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Geert Janssens (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
21
Neen:
5
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Geert Janssens
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Geert Janssens, wonende te
Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter gemeenteraad, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Cipal op 13.12.2013.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel.

18 Buitengewone algemene vergadering Iverlek van 13.12.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, 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 de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 24.09.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek op 13.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Ronald Schuyten (vertegenwoordiger)
Jan Boeckx (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Gaat over tot de geheime stemming;
Ronald Schuyten
Ja:
26

Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Jan Boeckx
Ja:
26
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ronald Schuyten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Jan
Boeckx, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van
de stad om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op 13.12.2013,
alsook aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek die
vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31 december 2018.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Iverlek, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle.

19 Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 18.12.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 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 de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 16.10.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone gewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 18.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
24
Neen:
2
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de buitengewone gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 18.12.2013.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, p/a/ Jacques
Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht.

20 Buitengewone algemene vergadering Finilek van 13.12.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 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 dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 08.10.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 13.12.2013;

Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
19
Neen:
7
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
24
Neen:
2
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders, schepen,
wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Finilek op 13.12.2013.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

21 Algemene vergadering van vzw PWA Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling
vertegenwoordiger.
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 vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad in de algemene vergadering van
deze vzw werd aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 07.02.2013;
Overwegende dat Peter Cras ontslag heeft ingediend als vertegenwoordiger;
Overwegende dat Ilona Van de Laer, wonende Vosselaar 54, 3271 Scherpenheuvel-Zichem wordt
voorgedragen als opvolger voor Peter Cras;
Gelet op de bespreking;
Ilona Van de Laer
Ja:
26
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ilona Van de Laer wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeenteraad in 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.

B1 Bijenvriendelijke gemeente.
Gelet op het toegelicht voorstel van raadslid A. Claes, namens de N-VA fractie, betreffende een
bijenvriendelijke gemeente;
‘Toelichting
De massale bijensterfte neemt de laatste jaren verontrustend toe. Honingbijen verdwijnen uit hun
korven en wilde bijen vinden geen eten of nestplaats meer.
Oorzaken daarvan zijn de afname van biodiversiteit, de varroamijt die zich voortplant op het
broed van honingbijen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die neonicotinoïden
bevatten (die het centraal zenuwstelsel van bijen aantasten).

Bijen zijn nochtans van groot belang. Niet enkel voor het ecosysteem, maar ook op economisch vlak.
De stad Scherpenheuvel-Zichem kan de bijenpopulatie een handje helpen door een bijenvriendelijk
beleid op poten te zetten.
N-VA Scherpenheuvel-Zichem wil het college van burgemeester en schepenen aansporen om
bijenvriendelijke maatregelen te nemen. Bijenvriendelijke maatregelen leveren allerhande duurzame
voordelen op, naast het ondersteunen van de bijenpopulatie an sich. Zo zal men gemeentelijke
plantsoenen minder moeten onderhouden, spaart men geld uit, verzaakt men aan het gebruik van
pesticiden en krikt men de biodiversiteit van het landschap op. Kortom, een bijenvriendelijk beleid past
in de doelstelling om de stad Scherpenheuvel-Zichem duurzamer te gaan beheren met een oog voor
sensibilisering.
Voorstel van beslissing
Overwegende dat:
•
Het ecologische belang van de bestuiving door de honing- en de wilde bij immens is voor de
biodiversiteit en het gehele ecosysteem;
•
De bestuiving door de honing- en wilde bij zeer belangrijk zijn voor de landbouwproductie,
naast het economische belang van de specifieke honingbijproducten (honing, was, propolis en
bijengif);
•
De wereldwijde, massale sterfte van de honingbij en de wilde bij een bedreiging vormen voor
ons gehele ecosysteem;
•
Bepaalde pesticiden bewezen schade berokkenen aan het leefmilieu van de honing- en de
wilde bij;
•
Er een Europees programma is om het gebruik van pesticiden te verminderen;
•
Gebruik van pesticiden voor lokale besturen wordt verboden vanaf 2015;
•
Onkruidbestrijding op gemeentelijke plantsoenen handenvol geld kost;
•
Middelen bij lokale besturen beperkter zijn dan ooit;
•
Bloemenmengsels voor bijen vele malen goedkoper zijn dan andere bloemenmengsels;
•
Vele RUP’s voor agrarische en natuurgebieden het plaatsen van bijenhallen onbewust
uitsluiten;
•
Een bijenvriendelijk beleid leidt tot minder afvoer van maaisel;
•
Sensibilisatie rond bijenpopulaties en pesticidegebruik noodzakelijk is.
Verzoekt de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen:
Art.1. Om een sensibiliseringsactie uit te weken om het privégebruik van pesticiden te verminderen.
Art.2. Om het gebruik van pesticiden en de neonicotinoïdes in het bijzonder vroegtijdig te stoppen
voor gemeentelijk gebruik.
Art.3. Om bijenhotels te plaatsen in meerdere van onze parken, wijken en speelpleinen. Men kan
eveneens ervoor kiezen om in samenspraak met landbouw-, natuur- en/of groepenverenigingen
geschikte locaties te zoeken. Deze kunnen op volgende manieren verwezenlijkt worden:
•
Samen met de bevolking en verenigingen, met aandacht voor sensibilisatie naar kinderen;
•
Als ideale technische opdracht voor lokale scholen;
•
Als laatste optie, aankoop van reeds afgewerkte bijenhotels
Art.4. Om een minder-wiedbeleid in te voeren waarbij men bepaalde gedeelten van de plantsoenen
(bijvoorbeeld in parken, begraafplaatsen of anderen) selecteert om in te zaaien met bloemenweiden
i.p.v. grasperken te houden. Dit zorgt eveneens voor meer kleur in de openbare ruimte. Een
gelijktijdige informatieronde rond het nieuwe beheersplan is hiervoor essentieel aangezien dit ingaat
tegen het traditionele beeld rond onderhoud.
Art.5. Om het plaatsen van bijenhallen en -volken steeds in overweging te nemen in de voorschriften
van een RUP om een uitsluiting van bijenhalen te vermijden.
Art.6. Om openbare terreinen ter beschikking te stellen om bijenvolken te plaatsen voor het uitoefenen
van imkers hun hobby. Deze actie gaat ideaal samen met een sensibiliseringsactie vernoemt in artikel
4. De hierna vernoemde locaties lijken hierbij meest opportuun, in Scherpenheuvel-Zichem:
•
Begraafplaatsen;
•
Braakliggende percelen van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
Art.7. Een communicatiecampagne op te zetten rondom het nieuwe bijenvriendelijke beleid, dit om het
bewustzijn te vergroten en om de argwaan rond het nieuwe beheer van de openbare ruimte weg te
nemen. Hierbij denken we aan een artikel in het gemeentelijk infoblad, aandacht op de gemeentelijke
website, maar eveneens om op de bovengenoemde actieplaatsen eventueel borden te plaatsen.’
De burgemeester vraagt namens de meerderheid, te notuleren waarom de meerderheid tegen stemt:

‘Wij staan vanuit de meerderheid achter het initiatief om rond de bijen te werken maar het is nu nog te
vroeg om een standpunt in te nemen. Eerst moet onderzocht worden wat kan en niet kan. We zullen
er op terug komen. We zullen er rekening proberen mee te houden maar we pinnen ons niet vast op
de punctuele dingen die nu naar voren worden gebracht.’
Gelet op de bespreking;
Ja:
Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Kenny Peeters
Neen:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronald Schuyten,
Jan Boeckx, Ben Mattheus
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Het voorstel betreffende de bijenvriendelijke gemeente, ingediend door raadslid A. Claes
namens de N-VA fractie, wordt verworpen.

M1 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende een zebrapad Testelt Dorp.
Mondelinge vraag van raadslid A. Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn vraag is of men in Testelt Dorp een zebrapad kan voorzien? Er is daar nergens in de buurt een
zebrapad om veilig te kunnen oversteken.’
Antwoord van schepen N. Bergmans en de burgemeester namens het college van burgemeester en
schepenen:
‘We zullen dit doorgeven aan de verkeerscel.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het klopt dat er in die zone nergens een zebrapad is. Het is ook zo aangelegd om het zonder
zebrapaden te doen.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende het zone 30 bord van de
Vorststraat.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Vorige gemeenteraad heb ik de meerderheid er op gewezen dat er in Averbode in de Vorststraat aan
het wijkschooltje een ongebruikt zone 30 bord staat. Heeft dit al een bestemming?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat is daarstraks beslist op het college. Het bord wordt verplaatst naar het gevaarlijke kruispunt Weg
Messelbroek - Tiensestraat. De paal wordt omgebouwd van zone 30 bord naar stoppaal.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de Westelsebaan.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn tweede vraag gaat over de voortgang van zone 50 Westelsebaan. Ik krijg daar zeer veel vragen
over. We zijn in blijde verwachting dat daar iets gaat gebeuren. Ik hoop dat de schepen mij daar nu of
in de nabije toekomst positief kan over berichten.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik fiets er dikwijls en weet dat het daar gevaarlijk is. Momenteel is het Gewest daar aan het werken en
de putten aan het vullen aan de zijkant. Wij geven het door voor een zone 50 aan het Gewest.’

Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het convenant is afgesloten om daar werken uit te voeren samen met het Vlaams Gewest.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de omgeving van 'De Vlindertuin'.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Aan de nieuwe mooie school De Vlindertuin in Averbode zijn meerdere problemen. Aan sommige
problemen wordt achter de schermen gewerkt, men is o.a. bezig met de verkeersproblematiek. Een
ander probleem is het stukje grond gelegen Westelsebaan waar momenteel nog geen beplanting is.
We hadden aan de directeur gesuggereerd om daar bloembollen te planten van de bijenactie en op
termijn zou dit een mooi resultaat opleveren maar natuurlijk kan dit niet. Maar alle gekheid op een
stokje. Concreet onze vraag, kan het gemeentebestuur de Vlindertuin aanmoedigen, financieel
aanmoedigen om dit stukje grond aan te planten? Het betreft een stukje grond dat het zicht bepaald
bij het binnenrijden van Averbode. Daarnaast zorgt het stukje ook voor onveiligheid doordat ouders
het gebruiken om te parkeren.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Er is recent overleg geweest met de politie en de verkeersdienst om de problemen rond het parkeren
te bespreken. Concreet is er voorgesteld om een haagje te planten. Van de bloembollen is daar toen
niet gesproken. De grond is niet van de gemeente. Ik denk dat de grond een stuk van het Gewest en
een stuk van de school is. Het probleem is dat wij daar eigenlijk niet kunnen optreden maar dit weet
men al langer.
Het klopt dat men momenteel vanuit de Boonstraat de Westelsebaan oprijdt en men snijdt het daar af.
Naar het parkeren toe maar dit moet nog besproken worden op het college, is er afgesproken dat wij
een aantal maatregelen (belijningen) zouden nemen.’
Antwoord van schepen L. Renders namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik weet ook dat ze momenteel aan het rondgaan zijn voor sponsering bij privé instellingen.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de Koekoekstraat.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb geen vraag maar een kleine opmerking. Er zijn verschillende mensen die mij hierover
aangesproken hebben. De Koekoekstraat is natuurlijk niet afgewerkt maar er zijn gaten die moeten
opgevuld worden. Op sommige plaatsen is de situatie gevaarlijk.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen en de burgemeester namens het college van burgemeester
en schepenen:
‘We noteren dit en geven het door.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid K. Vranken betreffende de steenmarter.
Mondelinge vraag van raadslid K. Vranken aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De laatste tijd zijn er heel wat klachten over de steenmarter. Dit komt precies elk jaar terug. Collega
Kenny Peeters had het verleden jaar ook al onder de aandacht gebracht en gevraagd of het niet
mogelijk was dat het stadsbestuur goedkope middelen zou kunnen aanbieden om die beestjes te
verjagen? Is daar ondertussen al actie in ondernomen?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik ben zelf geconfronteerd geweest met de steenmarter een jaar geleden. Het gaat om een
beschermde diersoort. Je kan dat op twee manieren doen. Met een toestel in de wagen te plaatsen of
met een spray. Best het toestel, de spray moet je om de zoveel maanden herhalen. Je hebt ook een

Vlaams meldpunt waar je dit kan melden zoals de vossen of bij de dienst leefmilieu. Dat is de
raadgeving die we kunnen meegeven.’
Vraag van raadslid K. Vranken:
‘Kan deze info in de stadsinfo gezet worden? Verleden jaar in juni/juli heeft er ook een artikel over in
gestaan.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Dat kan zeker. Dit is echt een fenomeen van de laatste twee jaar.’
Schepen M.J. Hendrickx antwoordt:
‘Het OCMW heeft ook al een steenmarter gehad op het archief, het Natuurcentrum van Opglabbeek
heeft die toen komen ophalen.’
Schepen L. Renders antwoordt:
‘Ik zal eens kijken of we nog terug folders kunnen voorzien via landbouw.’
De burgemeester antwoordt:
‘We kunnen de mensen zeker sensibiliseren en informeren via de stadsinfo en de website.’

M7 Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters betreffende het kapelletje in de Groenstraat.
Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn eerste vraag, maar ik ben zelf niet gaan kijken, gaat over het kapelletje in de Groenstraat.
Blijkbaar zou de deur daar kapot zijn. Mensen van de Holleblokstraat doen daar het onderhoud en
hebben dit gemerkt.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We zullen dit nakijken.’

M8 Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters betreffende de Hoornblaas.
Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag gekregen van mensen van de Hoornblaas op het stuk tussen den Hemel en de
Turnhoutsebaan. Die mensen hebben me gevraagd of ik op de gemeenteraad niet kon vragen om
vanaf waar de huizen beginnen, ongeveer 150 m voor het rond punt, de snelheid niet kan beperkt
worden tot 50 km/uur. Vooral bij slecht weer en als het donker is hebben chauffeurs niet altijd door dat
ze een rond punt naderen. Vooral vrachtwagens beginnen dan heftig te remmen. Blijkbaar hebben de
mensen daar dan last van het geluid en de trillingen die dit veroorzaakt.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We zullen dit meenemen naar de verkeerscel.’

M9 Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters betreffende de toegankelijkheid van de
begraafplaatsen.
Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters aan het college van burgemeester en schepenen:
‘We hebben net Allerheiligen achter de rug. De actie die we kunnen lezen hebben in het ontwerp van
BBC is dat het bestuur de kerkhoven wil omvormen tot begraafparken. We gaan er ons nu nog niet
over uitspreken dat we daar nu voor of tegen zijn. Maar bij de opmaak van de plannen zouden we de
aandacht willen vestigen op de toegankelijkheid voor rolstoelers. De rode kiezel die daar nu ligt is daar
niet echt voor geschikt. Zeker niet als de rolstoelduwer ook nog eens van een zekere leeftijd is.’

M10
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende de verkeersveiligheid aan het
kruispunt in de Molijkestraat.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb de vorige keer op de gemeenteraad gewezen op de gevaarlijke situatie op het kruispunt
Molijkestraat-Eikeveldstraat in Messelbroek. Daar is nog niets aan gebeurd. Gaat men daar iets aan
doen?’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen en de burgemeester namens het college van burgemeester
en schepenen:
‘Dit is terug gekoppeld aan de technische dienst. Dit is besproken op de werkvergadering. We gaan dit
zeker opvolgen. Dit gaat opgelost worden.’

22 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 01.09.2008 waarbij Sven Crispeyn in dienst wordt
genomen als effectief brandweerman-vrijwilliger;
Overwegende dat Sven Crispeyn overeenkomstig artikel 23 van het organiek reglement zijn ontslag
aanbiedt als brandweerman-vrijwilliger;
Overwegende dat deze ontslagbrief arriveerde op 18.10.2013 op het stadhuis waardoor 17.01.2014
zijn laatste werkdag zal zijn;
Gelet op de bespreking;
Sven Crispeyn
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Aan Sven Crispeyn, geboren op 15.03.1978 te Diest en wonende Slangenberg 71 te 3270
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 18.10.2013 op het stadhuis waardoor 17.01.2014 zijn laatste
werkdag zal zijn.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

