Gemeenteraad: zitting van 02 maart 2015

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen,
Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx: Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Lieve Renders: Schepen;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor M1, M2, M3;
Joris De Vriendt: Raadslid;
Ronald Schuyten: Raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3;
Hans Verboven: Raadslid;
Jan Boeckx: Raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3

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 29.01.2015;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sara De Kock,
Allessia Claes, Koen Vranken, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters,
Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 29.01.2015 worden goedgekeurd.
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Beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem: kennisneming
ontslag van drie leden.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 16.07.1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de mail van de heer Wim Claeskens, vertegenwoordiger vanuit N-VA, van 10.12.2014 waarin
hij zijn ontslag indient als lid van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek;
Gelet op de mail van de heer Jelle Van Winckel, vertegenwoordiger vanuit Open VLD, van 23.12.2014
waarin hij zijn ontslag indient als lid van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek;
Gelet op de mail van de heer Leo Lemmens, vertegenwoordiger vanuit Open VLD, van 20.01.2015
waarin hij zijn ontslag indient als lid van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
Er wordt kennis genomen van het ontslag van de heer Wim Claeskens als lid van het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek.

Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.

3

Er wordt kennis genomen van het ontslag van de heer Jelle Van Winckel als lid van het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek.
Er wordt kennis genomen van het ontslag van de heer Leo Lemmens als lid van het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, afdeling
Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, de Gouverneur
van de Provincie Vlaams-Brabant en de betrokkene.

Beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van
drie vertegenwoordigers.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 1973.07.16 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op onze beslissing van 07.02.2013 betreffende de aanduiding van de leden van het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek;
Gelet op het ontslag van Leo Lemmens en Jelle Van Winckel, vertegenwoordigers vanuit Open VLD;
Gelet op het ontslag van Wim Claeskens, vertegenwoordiger vanuit N-VA;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Open VLD
 Jelle Verbiest, Eikeveldstraat 60, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
 Lieve Van den Berghe, Processieweg 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
N-VA
 Jos Trimpeneers, Noordervest 56, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op de bespreking;
Jelle Verbiest
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Lieve Van den Berghe
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Jos Trimpeneers
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
De volgende personen worden aangeduid als leden van het beheersorgaan van de
openbare bibliotheek:
 Jelle Verbiest, Eikeveldstraat 60, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
 Lieve Van den Berghe, Processieweg 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Jos Trimpeneers, Noordervest 56, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Art. 1.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, afdeling
Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, de Gouverneur
van de Provincie Vlaams-Brabant en de betrokkenen.

4

Kennisname Ontwikkelingsstrategie Hageland+ Leader 2014-2020.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad lid is van de vzw Leaderwerking Hageland;

Gelet op de aanstelling van de burgemeester door de gemeenteraad op 07.02.2013 als
vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van de vzw en de plaatselijke groep
Hageland+;
Gelet op de mail van 02.02.2015 waarbij de ontwikkelingsstrategie van Hageland+ in het kader van
Leader 2014-2020 wordt meegedeeld;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
Er wordt kennis genomen van de ontwikkelingsstrategie van Hageland+ in het kader van
Leader 2014-2020.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan vzw Leaderwerking Hageland.
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vzw Leaderwerking Hageland: aanstelling van een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering en de plaatselijke groep Hageland+.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad lid is van de vzw Leaderwerking Hageland;
Gelet op de eigen beslissing van 07.02.2013 waarbij de gemeenteraad burgemeester Manu Claes
aanduidde om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de vzw en de
plaatselijke groep Hageland+;
Overwegende dat ook een plaatsvervanger dient te worden aangeduid;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Lieve Renders
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Lieve Renders, wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, schepen, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de stad te vertegenwoordigen in de
algemene vergadering en de plaatselijke groep Hageland+ van de vzw Leaderwerking
Hageland.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de vzw Leaderwerking Hageland, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
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Aanvaarding van het bod uitgebracht in het kader van de verkoop van het pand 'Oud
Gemeentehuis' gelegen te 3271 Zichem, Markt 16.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat in het meerjarenplan 2014-2019 onder actie 1.1.2.1 is opgenomen dat de nietstrategische gronden en gebouwen worden verkocht;
Gelet op het schattingsverslag van 24.02.2014;
Gelet op de eigen beslissing van 24.04.2014 waarbij Fed-net werd gemachtigd om tot verkoop van het
pand ‘Oud Gemeentehuis’ gelegen te 3271 Zichem, Markt 16, over te gaan onder voorbehoud van het
behalen van de prijs van het schattingsverslag;
Overwegende dat na een uitgebreide marktraadpleging het hoogste uitgebrachte bod € 152.000
bedraagt;
Overwegende dat dit bod aanvaardbaar is omwille van volgende redenen:
•
Het bod benadert het bedrag van het schattingsverslag.
•
Het bod is het resultaat van een uitgebreide marktraadpleging, waarbij diverse malen een bod
werd uitgebracht door verschillende geïnteresseerden.
•
Recente verkopen van nabijgelegen, vergelijkbare panden, resulteren in een verkoopprijs die
de € 160.000 niet benaderen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,

Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het bod van € 152.000 uitgebracht door Dirk Nelissen op het pand ‘Oud Gemeentehuis’
gelegen te 3271 Zichem, Markt 16, gekadastreerd sectie E nr. 370 c (03 a 80 ca) wordt
aanvaard.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennis gegeven van Fed-net vzw, notaris Philip Vertessen en Dirk
Nelissen.

7

Deelneming via Finilek in Wind4Flanders.

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 op de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Overwegende dat Finilek op verzoek en voor rekening van de stad aandeelhouder is van EGPF
(Electrabel Green Projects Flanders);
Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participaties
in EGPF en Wind4Flanders;
Gelet op de aangetekende brief van 16.12.2014 van Finilek;
Overwegende dat een participatie in de opvolger van EGPF, namelijk Wind4Flanders, de productie
van windenergie bevordert en de stad op deze wijze bijdraagt tot het opwekken van hernieuwbare
energie;
Overwegende dat het investeringsbedrag voor rekening van de stad door Finilek wordt gefinancierd
via vreemde middelen;
Overwegende dat in het budget van de stad geen uitgavekredieten moeten worden voorzien;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Finilek wordt verzocht voor rekening van de stad een maximaal investeringsbedrag tot
31.12.2017 in Wind4Flanders te onderschrijven van € 95.563,34.
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Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van tickets voor de voorstellingen
van de Week van de Amateurkunsten.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de cultuurdienst in samenwerking met de cultuurraad verschillende activiteiten
organiseert in gc den egger tijdens de Week van de Amateurkunsten;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Allessia Claes,

Neen:
Onthouding:

Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Sara De Kock, Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen

Besluit:
Art. 1.
Vanaf 10.03.2015 wordt er een retributie geheven op de verkoop van tickets voor de
activiteiten, uitgezonderd de tentoonstellingen en het openingsfeest, van de Week van de
Amateurkunsten.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld op € 1,50 per ticket.
Art. 4.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.
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Goedkeuring van de oprichtingsakte, inclusief statuten, van de projectvereniging de
Merode.

Gelet op het decreet voor intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;
Overwegende dat het plattelandsproject de Merode, opgestart in 2006 door de Vlaams
Landmaatschappij (VLM) wordt stopgezet;
Overwegende dat de gemeenten behorend tot het Merode-gebied, een intergemeentelijke
projectvereniging de Merode met rechtspersoonlijkheid wensen op te richten;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad beslist om in te stappen in de projectvereniging de Merode.
Art. 2.
De oprichtingsakte, inclusief statuten, van de projectvereniging de Merode wordt
goedgekeurd als volgt
Preambule
Het is de wil van de gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal,
Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo en de provincie Antwerpen om samen te
werken aan een geïntegreerd plattelandsbeleid. Bovenvermelde gemeenten en provincies
wensen deze samenwerking te structureren door de oprichting van een projectvereniging
zoals voorzien in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De projectvereniging zal als naam ‘projectvereniging de Merode dragen en heeft als doel
een geïntegreerd plattelandsbeleid uit te bouwen. De doelstelling wordt binnen het gestelde
beleidsdomein onder andere verwezenlijkt door:
─ Plattelandsinitiatieven en gemeenschapsvormende initiatieven stimuleren die de
mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiervoor projecten op
schaal van de regio ontwikkelen.
─ Via een gedragen plattelandsbeleid werken aan de uitstraling van de streek.
─ Stimuleren van het bewaren en ontsluiten van cultureel, onroerend en
landschappelijk erfgoed in de regio.
─ Ruimte creëren als denkplaats voor de ontwikkeling van een breed regionaal
plattelandsbeleid.
─ Het verhogen van de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten.
Oprichtingsakte

Heden, [datum],
Voor mij, Guy Van Hirtum, burgemeester van de gemeente Westerlo, zijn verschenen:
Het stadsbestuur van Aarschot, hier vertegenwoordigd door André Peeters, burgemeester
en Christi Van Calster, secretaris,
Het stadsbestuur van Diest, hier vertegenwoordigd door Jan Laurys, burgemeester en
Liesbeth Van Rompaey, secretaris,
Het stadsbestuur van Geel, hier vertegenwoordigd door Luc Van Laer, voorzitter
gemeenteraad en François Mylle, secretaris,
Het gemeentebestuur van Herselt, hier vertegenwoordigd door Wendy Tubbax, voorzitter
gemeenteraad en Milo Anthonis, secretaris,
Het gemeentebestuur van Hulshout, hier vertegenwoordigd door Geert Daems,
burgemeester en Rob Goris, secretaris,
Het gemeentebestuur van Laakdal, hier vertegenwoordigd door Felix Vanbel, voorzitter
gemeenteraad en Jerry Verspreet, secretaris,
Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem, hier vertegenwoordigd door Manu Claes,
burgemeester en Liesbeth Verdeyen, secretaris,
Het gemeentebestuur van Tessenderlo, hier vertegenwoordigd door Fons Verwimp,
burgemeester en Tom Thijsmans, secretaris,
Het gemeentebestuur van Westerlo, hier vertegenwoordigd door Patrick Vanschoubroek,
voorzitter gemeenteraad en Jo Vankrunkelsven, secretaris,
Het provinciebestuur van Antwerpen, hier vertegenwoordigd door Peter Bellens,
gedeputeerde en Jef Mertens, departementshoofd Vrije Tijd, hiertoe gemachtigd ingevolge
het besluit van de provincieraad van Antwerpen d.d. [datum],
Welke gemeente- en provinciebesturen hierbij verklaren over te gaan tot het oprichten van
de projectvereniging ‘de Merode’.

HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOELSTELLINGEN EN DUUR
Artikel 1 - Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd ‘projectvereniging de Merode’. De projectvereniging is
onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, en aan deze statuten.
Artikel 2 - Zetel van de projectvereniging
De zetel van de vereniging is gevestigd te Molenwijk 72, 2260 Westerlo.
Artikel 3 - Deelnemers aan de projectvereniging
De deelnemers aan de projectvereniging zijn de gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt,
Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo en de provincie
Antwerpen.
Artikel 4 - Doel van de projectvereniging
De vereniging heeft tot doel een geïntegreerd plattelandsbeleid uit te bouwen. De
doelstelling wordt binnen het gestelde beleidsdomein onder andere verwezenlijkt door:

Plattelandsinitiatieven en gemeenschapsvormende initiatieven stimuleren die de
mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiervoor projecten op schaal
van de regio ontwikkelen.
Via een gedragen plattelandsbeleid werken aan de uitstraling van de streek.
Stimuleren van het bewaren en ontsluiten van cultureel, onroerend en landschappelijk
erfgoed in de regio.
Ruimte creëren als denkplaats voor de ontwikkeling van een breed regionaal
plattelandsbeleid.
Het verhogen van de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten.
Artikel 5 - Duur van de projectvereniging
§ 1. De projectvereniging wordt opgericht voor de periode 2015 tot en met 2019. Tijdens die
periode is geen uittreding mogelijk onder voorbehoud van wijzigingen van of verplichtingen
opgelegd door decretale of federale wetgeving.
§ 2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die
telkens niet langer mag zijn dan zes jaar, ingevolge de voor het verstrijken van de termijn
door de deelnemende gemeenten genomen beslissingen ten gunste van de verlenging.
HOOFDSTUK 2: BESTUUR VAN DE VERENIGING
Artikel 6 - Bestuur van de vereniging
§ 1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden
benoemd worden door de deelnemers.
§ 2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen
die kaderen binnen het doel van de vereniging.
Artikel 7 - Samenstelling raad van bestuur
§ 1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende
stem.
§ 2. De stemgerechtigde leden bestaan uit één lid van het college van burgemeester en
schepenen van elke deelnemende gemeente en één lid van de deputatie van elke
deelnemende provincie.
Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem. Elke gemeenteraad duidt één
plaatsvervanger aan, zijnde een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan de
verkozenen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld
zijn als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Deze
plaatsvervanger kan het stemgerechtigd lid, bij diens afwezigheid, vervangen in de raad van
bestuur.
§ 3. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met
raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende
gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het
college van burgemeester en schepenen. Elke deelnemende gemeente duidt één
plaatsvervanger aan. Deze plaatsvervanger kan het lid met raadgevende stem bij diens
afwezigheid vervangen in de raad van bestuur. Deze plaatsvervanger is een raadslid,
verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen.
§ 4. De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten of hun plaatsvervangers
maken deel uit van de raad van bestuur als lid met raadgevende stem.
§5. De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door ambtenaren en externe deskundigen
of kan andere personen uitnodigen die een bijdrage kunnen leveren. De wijze van
aanstelling van deze personen wordt geregeld via het huishoudelijk reglement.
§ 6. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval

van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de
deelnemende gemeenten en provincies in de loop van de maand januari volgend op het jaar
van de verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe
bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend.
Het mandaat van de bestuurder wordt eveneens beëindigd indien de respectievelijke raad
die hij vertegenwoordigd zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger
aanduidt.

Artikel 8 - Werkingsmodaliteiten
De raad van bestuur maakt een huishoudelijk reglement op waarin de werkingsmodaliteiten
van de raad van bestuur worden vastgelegd. Dat huishoudelijk reglement kan worden
gewijzigd bij 2/3 meerderheid van stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
Artikel 9 - Vergaderingen raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden
minstens tien dagen vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.
Om rechtsgeldig te beslissen moet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 10 - Presentiegeld
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Artikel 11 - Ondersteuning raad van bestuur
De raad van bestuur kan werkgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van
de raad van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.
De bepalingen met betrekking tot samenstelling en werkwijze van de adviesgroepen en
werkgroepen worden door de raad van bestuur vastgelegd in haar huishoudelijk reglement.
Artikel 12 - Verslaggeving aan de gemeenteraden
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de
vergaderingen en de bijhorende documenten worden, uiterlijk één maand na de vergadering,
ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden en provincieraadsleden op het secretariaat
van alle aangesloten gemeenten en provincies.
§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het
verslag van de accountant jaarlijks, voor eind juni, ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraden en provincieraden.

HOOFDSTUK 3: FINANCIEEL BEHEER
Artikel 13 - Budget en rekeningen
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van
de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de
boekhoudkundige verrichtingen.
§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart
na het verstreken boekjaar. De begroting wordt goedgekeurd door de raad van bestuur
uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat.
Artikel 14 - Financiering
Er wordt geen bijdrage gevraagd van de deelnemende besturen voor een algemene werking
of overheadkosten van de projectvereniging als dusdanig. Elk deelnemend bestuur kiest aan
welke deelwerkingen en projecten het participeert. Financiële middelen die nodig zijn voor
de realisatie van projecten en deelwerkingen, worden aangeleverd door de besturen die
wensen te participeren.

De hoogte van de bijdrage wordt bepaald conform de noden en de te verwachten kosten van
de projectvereniging, opgenomen in een jaarlijks budget dat ter goedkeuring voorgelegd
wordt aan de deelnemende gemeenten en vastgelegd wordt in de schoot van de raad van
bestuur.
Artikel 15 - Financiële controle
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand
uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.
HOOFDSTUK 4: WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING
Artikel 16 - Wijziging van de statuten, toetreding
De wijzigingen van de statuten, inclusief een eventuele uitbreiding van de doelstelling, en de
toetreding van nieuwe leden behoeven de instemming van alle deelnemers, op basis van
een gemeenteraadsbeslissing en provincieraadsbeslissing.
Artikel 17 - Ontbinding van de vereniging
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde bestuurders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.
Artikel 18 - Bestemming van de activa
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de
eventuele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de
betaalde financiële bijdragen in de lopende periode van de projectvereniging.
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen
worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen
worden aan de hand van geschreven overeenkomsten.
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 31.10.2001).

10 Aanstellen van een stemgerechtigd lid en een plaatsvervangend stemgerechtigd lid voor de
raad van bestuur van de projectvereniging de Merode.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op artikel 7 van de statuten van de projectvereniging de Merode, goedgekeurd door de
gemeenteraad in de zitting van heden;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marleen van Meeuwen (stemgerechtigd lid)
- Lieve Renders (plaatsvervangend stemgerechtigd lid)
Marleen van Meeuwen
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Enig Artikel
Marleen Van Meeuwen, wonende te Ernest Claesstraat 51, 3271 ScherpenheuvelZichem, schepen, wordt aangeduid als stemgerechtigd lid en Lieve Renders, schepen
wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als

plaatsvervangend stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur van de
projectvereniging de Merode, zoals voorzien in artikel 7 van de statuten.

11 Aanstellen van een raadgevend lid en een plaatsvervangend raadgevend lid voor de raad
van bestuur van de projectvereniging de Merode.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op artikel 7 van de statuten van de projectvereniging de Merode, goedgekeurd door de
gemeenteraad in de zitting van heden;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- René Jacobs (raadgevend lid)
- Allessia Claes (plaatsvervangend raadgevend lid)
René Jacobs
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Allessia Claes
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Enig Artikel
René Jacobs, wonende te Scheldelaan 21, 3270 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als raadgevend lid en Allessia Claes, wonende te
Marcel Zeelmaekersstraat 41, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als
plaatsvervangend raadgevend lid voor de raad van bestuur van de projectvereniging
de Merode stad, zoals voorzien in artikel 7 van de statuten.

12 Wijziging van het reglement van de partiturenbank van Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 04.04.2011 betreffende de goedkeuring van het reglement
voor de partiturenbank van Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot opheffing van
het budget van 1000 euro per jaar voor de aankoop van muziekpartituren voor de partiturenbank van
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Sara De Kock, Allessia Claes, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Artikel 1 en artikel 2 van het reglement voor de partiturenbank van Scherpenheuvel-Zichem,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 04.04.2011, wordt opgeheven.
Raadslid A. Claes vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren voor agendapunt
12.
‘De N-VA-fractie gaat niet akkoord met de wijziging van het reglement en de schrapping van € 1.000.
De cultuurraad werd niet geadviseerd terwijl dat hetgeen wordt voorgelegd een besparing van € 1.000
per jaar is geen besparing.’

13 Goedkeuring ontwerp VBR Steenweg Diest.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 57, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, en latere wijzigingen;
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;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in
klassieke sectoren;
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;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 23.10.2014 de samenwerkingsovereenkomst
tussen Aquafin nv en de stad Scherpenheuvel-Zichem met betrekking tot het project 20.769 ‘VBR
Steenweg Diest’ en een addendum voor de aanduiding van ontwerper Grontmij Belgium nv,
Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel wat betreft het gedeelte van de werken ten laste van de stad,
werden goedgekeurd;
Gelet op het voorgelegde ontwerp (plannen en bestek) in verband met het bovengenoemde project en
de indicatieve raming ten bedrage van € 2.106.229,32 excl. BTW waarvan € 30.834,60 excl. BTW ten
laste van de stad;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de budget 2015;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het ontwerp (plannen en bestek) en de indicatieve raming ten bedrage van € 2.106.229,32
excl. BTW, waarvan € 30.834,60 excl. BTW ten laste van de stad, in verband met het project
‘VBR Steenweg Diest’, opgemaakt door Grontmij Belgium nv, worden goedgekeurd.
Art. 2.
Het project ‘VBR Steenweg Diest’ wordt gegund bij wijze van open aanbesteding.
Art. 3.
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2015.

M1 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de website van het OCMW en de stad.
Mondelinge vraag van raadslid A. Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb gezien dat op de website van de stad een nieuwe website gevestigd is van het OCMW. Onze
fractie in de OCMW-raad is eigenlijk tegen de piste om een aparte website voor het OCMW te
voorzien. Ook omdat we sterk geloven in de sterke integratie van het OCMW in de gemeente. Ook de
Vlaamse regering heeft al gesproken om de integratie te versterken en zeker naar de volgende
legislatuur. Nu is mijn vraag naar jullie in welk opzicht zal de gemeente hier op inspelen met de eigen
website?’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het OCMW heeft een website laten bouwen door e2e. De gemeente is met hetzelfde bedrijf in
gesprek om de website van de gemeente te moderniseren.’
Antwoord van raadslid A. Claes:
‘Dit is jullie kans om één website te maken.’

Antwoord van schepen MJ Hendrickx:
‘De website van het OCMW die nu gemaakt is, heeft een totaal andere structuur als de website van de
stad. De website van de stad vertrekt vanuit de diensten. De website van het OCMW vertrekt vanuit
de producten. Spijtig dat we geen beamer hebben want dan zou ik hem kunnen laten zien. Men
vertrekt van ‘waar zit de mens mee?’. Gaat het om bv. financiële steun, het vertrekt vanuit producten
en niet vanuit diensten. Vandaar dat de opbouw totaal anders is als de opbouw van de gemeente. De
websites zullen sowieso aan elkaar gelinkt zijn. De opbouw maakt dat het een totaal ander website is.
Het grootste probleem met de huidige website van de stad is dat de opbouw per dienst is. Je hebt het
Sociaal huis, je klikt dat aan, dan moet je doorklikken naar diensten en dan pas kom je de producten
tegen. De nieuwe website is dus veel gebruiksvriendelijker en toegankelijker.’
Antwoord van raadslid A. Claes:
‘Kan ik dan concluderen dat het nog altijd 2 aparte deuren zijn.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx.
‘Nee, dat zijn geen aparte deuren want in de producten die op de website van het OCMW staan, het is
trouwens het Sociaal Huis voor alle duidelijkheid, daar vind je evengoed de producten in die behoren
tot gemeentelijke administratie maar die wel een sociale dimensie hebben. Het is echt ‘wat is er in
onze gemeente aan sociaal beleid aanwezig’.’
Antwoord van raadslid A. Claes:
‘Voor onze fractie komt dit nog altijd over als twee aparte diensten en het zou veel logischer zijn als er
één website is. Als alles zichtbaar is, zowel het Sociaal Huis gedeelte als de gemeentediensten.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx:
‘Ik weet dat jullie voorstander zijn van de totale opslorping van het OCMW in de gemeente want dat is
geen inkanteling, geen integratie. Maar we gaan niet het OCMW vier jaar stilleggen tot de inkanteling
in 2019 zijn beslag krijgt. Dit is iets waar we al een jaar mee bezig zijn. Het dynamische dat binnen
een sociaal huis leeft. In onze beleidsplannen stond heel duidelijk dat we naar alle mogelijke
communicatiemiddelen gingen zoeken om laagdrempelig te zijn en mensen te bereiken. Er zit ook een
e-loket in om documenten aan te vragen. Moeten wij dat nu allemaal stilleggen omdat er binnen vier
jaar een gemeentelijke welszijnsdienst zal komen? Daar is de bevolking niet mee gediend.’
Antwoord van raadslid A. Claes:
‘Ik heb geen opmerking over de website zelf, we hadden graag één portaal gehad.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx:
‘Er is één portaal. Het Sociaal Huis is sinds 2001 het éénloket voor alles wat rond sociale
dienstverlening en hulpverlening in onze gemeente gebeurt. Daarvoor is het Sociaal Huis opgericht.
En de website is daar de digitale versie van. Als je nu wil zeggen dat er niet één loket is dan misken je
alles wat er aan inspanningen gedaan is om dat te realiseren.’
Antwoord van raadslid A. Claes
‘Dat wil ik helemaal niet zeggen. Ik wil enkel zeggen, er wordt samengewerkt met dezelfde firma, de
stadsdiensten gaan ook een nieuwe website krijgen, waarom niet samenwerken aan een
gezamenlijke website. Een portaal, één e-loket, één URL, één webadres. En dan heeft de burger één
poort om alle diensten en producten te kennen. Waarom nu niet, waarom wachten tot in 2019?
Antwoord van schepen MJ Hendrickx:
‘Je gaat toch voorbij aan het feit dat we samenwerken, gemeente en OCMW.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de kraampjeshouders rond de
basiliek.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag over een beslissing van het college van 22.12.2014 betreffende de
kraampjeshouders. Er is ongetwijfeld heel goed werk geleverd door de buurtbemiddelaar. Daar zijn
verschillende punten naar voren gebracht geweest. Eén van de vragen van de kraampjeshouders was

dat ze ook in de maanden november en december hun kraampjes verder mogen uitbaten. Wij vonden
dat een pracht van een initiatief. Waarom, omdat naar de kaarskesprocessie veel volk komt en omdat
het daarna een heel dood moment wordt. U zat erbij in deze vergadering mijnheer de burgemeester
en u stond blijkbaar wel positief tegenover dit voorstel. De vraag werd ook gesteld aan de
verantwoordelijke van het stadsmagazijn. Uiteindelijk heeft men beslist om het toch niet in te willigen
omwille van stedenbouwkundige redenen. Mijn vraag is welke zijn deze stedenbouwkundige
redenen?’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat heeft met het seizoen te maken. Als we zo losse kramen gedurende het seizoen zetten, en in
Scherpenheuvel is het seizoen extreem lang, van maart tot na kaarskesprocessie, want ik geloof dat
ze volgende week terug gezet worden, als we dat niet doen dan zouden dat vaste constructies
worden. Daar moet je een heel andersoortige bouwvergunning voor aanvragen. Dat gaan we van ze
leven niet krijgen, om dat in een beschermde site te zetten. Hetgeen dat we nu voor die mensen doen
is echt wel het maximum dat we er kunnen uithalen.
Vergelijk het ook met het terrasreglement. Ook daar zeggen we het seizoen loopt van dan tot dan. Bij
ons is dit een gigantisch lang seizoen, zelfs aan de kust heb je zo geen lang seizoen. Hier wel, we
hebben dat ook kunnen motiveren. We laten ook nog toe dat als er een goede dag is in november er
nog een los ornament wordt opgesteld zoals tafeltjes en stoeltjes maar dat moet dan ’s avonds ook
terug binnen. Vast terras moet weg. Anders zouden ze aan veel strengere wetgeving moeten
voldoen.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Het is op die vergadering met de kraampjeshouders gezegd dat het moet voorgelegd worden aan het
college. Het antwoord is aan de kraampjeshouders gecommuniceerd zoals de schepen nu komt te
zeggen.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen:
‘Vanuit de technische dienst had men het ook liever anders want het telkens opbouwen en afbreken
komt niet ten goede van die kramen. Maar goed we kunnen niet rond de wetgeving.’
Antwoord van raadslid M. Van Torre:
‘Het antwoord van schepen N. Bergmans is natuurlijk wel doorslaggevend. Mag ik u één dienst
vragen, zou u mij de referenties kunnen bezorgen.’
Antwoord van schepen N. Bergmans:
‘Ik zal u de nodige dingen bezorgen.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende de dienstverlening van burgerzaken.
Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraagje over de diensten op het stadhuis op de maandagavond. Er staan hier dan
geweldig veel mensen. Uit ervaring en ondervinding weet ik dat het niet gemakkelijk is dat werk. Maar
ik heb gezien dat er maar twee mensen zaten voor het afleveren van paspoorten en identiteitskaarten.
Naar ik vernomen heb zijn er zieken en afwezigen. Het is toch een kerntaak van de gemeente, de
burgerlijke stand en dienst bevolking. Zou het mogelijk zijn om daar meer personeel te zetten?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik zal daar kort op antwoorden. Wij hebben daarover een gedachtewisseling gehad zowel met de
mensen van het managementteam als, nog niet officieel, met de mensen van het college. Er zijn een
aantal voorstellen in de maak om daar op korte termijn verbetering in te brengen. Ik ga nu nog niet in
detail gaan maar we maken daar werk van.’

De vergadering wordt gesloten om 21.19 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.

Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

