Gemeenteraad: zitting van 04 mei 2015

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, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7;
Joris De Vriendt: Raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Sara De Kock: Raadslid verontschuldigd voor B1, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7;
Martine Vancauwenbergh: Raadslid

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

Aanstelling van een raadslid ter vervanging van Kenny Peeters.

Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08.07.2011, inzonderheid de artikelen 8, 15 en 58;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid de artikelen 7, 11, 15 en 16;
Gelet op de mededeling van Geert Janssens, voorzitter van de gemeenteraad, waarbij hij meldt dat hij
op 03.04.2015 een brief ontvangen heeft houdende het ontslag als gemeenteraadslid van Kenny
Peeters;
Gelet op het proces-verbaal van 14.10.2012 van de algemene telling van de stemmen en
zeteltoewijzing bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 waaruit blijkt dat Kenny Peeters de
eerste opvolger is op de lijst nr. 4 waartoe het te vervangen raadslid behoort;
Overwegende dat mevrouw Greta Van Meeuwen tweede opvolger is op de lijst nr. 4;
Overwegende dat zij reeds zetelt als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de heer Peter Cras derde opvolger is op de lijst nr. 4;
Gelet op het onderzoek in deze zitting van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger Peter Cras
waaruit blijkt dat hij nog steeds voldoet aan alle gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet
bevindt in een geval van onverenigbaarheid;
Overwegende dat het bewijs is geleverd dat de opvolger Peter Cras voldoet aan alle
verkiesbaarheidsvereisten;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
De heer Peter Cras die nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet
bevindt in een geval van onverenigbaarheid, wordt onmiddellijk uitgenodigd om in huidige openbare
zitting en in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed af te leggen
waaraan hij voldoet als volgt: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’.
Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld.
De heer Peter Cras wordt door de voorzitter aangesteld verklaard in zijn functie van lid van de
gemeenteraad.
e
De heer Peter Cras zal als 27 voorkomen op de ranglijst van de gemeenteraadsleden.
Afschrift van deze aanstelling wordt aan de bevoegde overheid toegezonden.

2

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 02.04.2015;
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, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:

Greta Van Meeuwen, Peter Cras

Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 02.04.2015 worden goedgekeurd.

3

Mededeling: Definitieve vaststelling van de jaarrekening 2013 van het OCMW door de
Gouverneur.

Gelet op de jaarrekening betreffende het boekjaar 2013 van het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem,
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 22.09.2014, overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid;
Gelet op het besluit van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 30.03.2015 waarin deze
jaarrekening definitief wordt vastgesteld zonder wijzigingen;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant van 30.03.2015 waarin de jaarrekening betreffende het boekjaar 2013 van
het OCMW Scherpenheuvel-Zichem definitief wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
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Algemene vergadering Finilek van 19.06.2015: 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 24.03.2015 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Finilek
op 19.06.2015, die volgende agenda heeft:
1.
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014.
2.
Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2014.
3.
Goedkeuring van de jaarrekening 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting).
4.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5.
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, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.
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De volgende agenda voor de algemene vergadering van Finilek op 19.06.2015 en de daarbij
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten wordt
goedgekeurd:
1.
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014.
2.
Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2014.
3.
Goedkeuring van de jaarrekening 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting).
4.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5.
Statutaire benoemingen.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Finilek
van 19.06.2015 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermix,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

Algemene vergadering Finilek van 19.06.2015: 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 24.03.2015 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 19.06.2015;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
20
Neen:
5
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, gemeenteraadslid, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 ScherpenheuvelZichem, 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 algemene
vergadering van Finilek op 19.06.2015.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
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Intekening op kapitaalverhoging Publi-T.

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;
Gelet op de statuten van Finilek;

Overwegende dat Finilek op verzoek en voor rekening van de stad aandeelhouder is van Publi-T;
Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participatie
in Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van 24.03.2015 van Finilek;
Gelet op de toelichting in de motiveringsnota van Publi-T voor de kapitaalverhoging;
Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de stad door Finilek wordt gefinancierd via
vreemde middelen (bankfinanciering);
Overwegende dat in het budget van de stad geen uitgavekredieten moeten worden voorzien;
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, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Finilek wordt verzocht voor rekening van de stad de kapitaalverhoging van Publi-T te
onderschrijven voor een bedrag van € 207.102,17.

Raadslid A. Claes vraagt namens de N-VA-fractie om het volgende te notuleren voor agendapunten 7
tot en met 14.
‘De N-VA-fractie bedankt de financieel verantwoordelijke voor het gepresteerde werk betreffende de
rekeningen van de kerkfabrieken. Daar het gaat over de eindafrekeningen, nagezien en geverifieerd
door de rekenplichtige van de stad, spreekt de N-VA fractie zijn goedkeuring hierover uit.
De fractie wenst toch een paar aanbevelingen uit te drukken namelijk:
Het toezicht op de rekeningen van de kerkfabrieken nog meer aan te scherpen;
Nadruk te leggen op de budgettaire regels bij de leden van de kerkfabrieken, in het bijzonder
bij de penningmeesters,
Het vermijden van de aangroei van de exploitatieoverschotten door een beter toezicht van he
bestuur hier op.’
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Adviesverlening rekening 2014 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken op 30.03.2015 gecoördineerd werden
ingediend door het centraal kerkbestuur en dat de termijn om advies te verlenen loopt tot 19.05.2015;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2014 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist te Averbode,
vastgesteld door de kerkraad op 25.02.2015, met een exploitatieoverschot van € 390,04 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2014 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2014;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 5.351,56
ontvangen heeft;

Overwegende dat de uitgaven van de abdijkerk volledig worden terugbetaald door de abdij;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2014 een openstaande vordering heeft van € 302,35 op Eni
gas en power NV en geen openstaande schulden;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2014 met
kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, overzicht van de interne kredietaanpassingen,
actualisering van de inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2014 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist te
Averbode die afsluit met een exploitatieoverschot van € 390,04 en geen
investeringsoverschot/tekort.
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Adviesverlening rekening 2014 kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken op 30.03.2015 gecoördineerd werden
ingediend door het centraal kerkbestuur en dat de termijn om advies te verlenen loopt tot 19.05.2015;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2014 van kerkfabriek Sint-Jozef te Keiberg, vastgesteld door
de kerkraad op 19.01.2015, met een exploitatieoverschot van € 12.403,84 en een
investeringsoverschot van € 0,01;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2014 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2014;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 7.371,85 en een
investeringstoelage van € 8.430,95 ontvangen heeft;
Overwegende dat via de investeringstoelage herstellingswerken en meerwerken aan steunberen,
voegwerk en afvoerbuizen van de kerk werden gefinancierd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2014 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2014 met
kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, investeringsfiche van het project ‘steunberen en
voegwerk’, actualisering van de inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:

Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras

Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2014 van kerkfabriek Sint-Jozef te Keiberg
die afsluit met een exploitatieoverschot van € 12.403,84 en een investeringsoverschot van €
0,01.
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Adviesverlening rekening 2014 kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken op 30.03.2015 gecoördineerd werden
ingediend door het centraal kerkbestuur en dat de termijn om advies te verlenen loopt tot 19.05.2015;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2014 van kerkfabriek Sint-Michiel te Messelbroek, vastgesteld
door de kerkraad op 19.01.2015, met een exploitatieoverschot van € 36.958,07 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2014 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2014;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen gemeentelijke exploitatietoelage en een
investeringstoelage van € 5.566,00 ontvangen heeft;
Overwegende dat via de investeringstoelage onderhoudswerken aan het orgel werden gefinancierd;
Overwegende dat de kerkfabriek de investering opschuimen stookolietank voor een bedrag van €
713,90 heeft gefinancierd via eigen middelen;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2014 openstaande vorderingen heeft voor een totaal
bedrag van € 588,44 voor pachtgelden en geen openstaande schulden;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2014 met
kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, overzicht van de interne kredietaanpassingen,
investeringsfiches van de projecten ‘restauratiewerken orgel’ en ‘omschakeling aardgas Testeltsebaan
4’, actualisering van de inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:

Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2014 van kerkfabriek Sint-Michiel te
Messelbroek die afsluit met een exploitatieoverschot van € 36.958,07 en geen
investeringsoverschot/tekort.

10 Adviesverlening rekening 2014 kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua
Okselaar.
Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken op 30.03.2015 gecoördineerd werden
ingediend door het centraal kerkbestuur en dat de termijn om advies te verlenen loopt tot 19.05.2015;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2014 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua
te Okselaar, vastgesteld door de kerkraad op 15.12.2014, met een exploitatieoverschot van € 389,96
en geen investeringsoverschot of investeringstekort;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2014 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2014;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 10.188,88
ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2014 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2014 met
kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, actualisering van de inventaris en de staat van het
vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken een aanleiding geeft
tot volgende opmerkingen:
De datum van goedkeuring van de jaarrekening 2014 door de kerkraad is 15.12.2014. Uit het
bijgevoegde rekeninguittreksel blijkt dat er na die datum nog verschillende verrichtingen zijn
uitgevoerd, die opgenomen zijn in de rekening. Dat is niet mogelijk als de rekening al op
15.12.2014 werd goedgekeurd door de kerkraad.
Er is een uitgave van € 1.200 geboekt op post 2022 (onderhoud van kerk-en sacristiemeubelen).
Op die post was geen krediet voorzien. Bij de omschrijving van de uitgave staat ‘materiaal voor
herstelling sakristiekasten’. Bij de besprekingen tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur
van de meerjarenplannen 2014-2019 werd een krediet van € 13.500 voor nieuwe sacristiekasten
geschrapt. In de notulen van de kerkraad van 29.07.2014 wordt vermeld dat de SintLambertusschool van Heist-op-den-berg de sacristiekasten als stageproject wou verwezenlijken.
Het college heeft daarop laten weten dat het bij haar standpunt bleef de aankoop van nieuwe
sacristiekasten niet te subsidiëren zolang er geen kerkenplan is. De kerkfabriek heeft toch aan de
Sint-Lambertusschool € 1.200 betaald hiervoor. Op die manier heeft de gemeente die uitgave
gesubsidieerd via de exploitatietoelage;
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, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus
Neen:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2014 van kerkfabriek Heilig Hart en SintAntonius van Padua te Okselaar die afsluit met een exploitatieoverschot van € 389,96 en
geen investeringsoverschot/tekort.
Art. 2.
Aan de kerkfabriek wordt meegedeeld dat zij zich moeten houden aan de beslissingen van
het college van burgemeester en schepenen, die worden genomen in het kader van het
algemeen toezicht op de notulen van de vergadering van de kerkraad. In de toekomst zullen
uitgaven, die in tegenspraak zijn met de beslissingen van het college, niet meer gefinancierd
worden door de gemeente.

11 Adviesverlening rekening 2014 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel.
Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken op 30.03.2015 gecoördineerd werden
ingediend door het centraal kerkbestuur en dat de termijn om advies te verlenen loopt tot 19.05.2015;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2014 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Scherpenheuvel,
vastgesteld door de kerkraad op 16.02.2015, met een exploitatietekort van € 16.795,65 en een
investeringsoverschot van € 117.739,27;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2014 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2014;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen gemeentelijke exploitatietoelage of investeringstoelage
ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 de toelage van de Vlaamse overheid voor de opmaak van
het landschapsbeheersplan ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 een woning Rozenkranslaan 9 verkocht heeft voor een
bedrag van € 179.091,06;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2014 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2014 met
kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, overzicht van de interne kredietaanpassingen,
investeringsfiche van het project ‘opstellen landschapsbeheersplan’, actualisering van de inventaris en
de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:

Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2014 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
te Scherpenheuvel die afsluit met een exploitatietekort van € 16.795,65 en een
investeringsoverschot van € 117.739,27.

12 Adviesverlening rekening 2014 kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua
Schoonderbuken.
Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken op 30.03.2015 gecoördineerd werden
ingediend door het centraal kerkbestuur en dat de termijn om advies te verlenen loopt tot 19.05.2015;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2014 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua te
Schoonderbuken, vastgesteld door de kerkraad op 23.03.2015, met een exploitatieoverschot van €
9.778,93 en een investeringsoverschot van € 0,01;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2014 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2014;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 9.465,31
ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2014 openstaande vorderingen heeft voor een totaal
bedrag van € 274,19 en een openstaande schuld van € 70,00;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2014 met
kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, actualisering van de inventaris en de staat van het
vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2014 van kerkfabriek Sint-Jozef en
Antonius van Padua te Schoonderbuken die afsluit met een exploitatieoverschot van €
9.778,93 en een investeringsoverschot van € 0,01.

13 Adviesverlening rekening 2014 kerkfabriek Sint-Pieter Testelt.
Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken op 30.03.2015 gecoördineerd werden
ingediend door het centraal kerkbestuur en dat de termijn om advies te verlenen loopt tot 19.05.2015;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2014 van kerkfabriek Sint-Pieter te Testelt, vastgesteld door
de kerkraad op 02.03.2015, met een exploitatieoverschot van € 9.221,80 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2014 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2014;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 10.053,91 en een
investeringstoelage van € 14.707,00 ontvangen heeft;
Overwegende dat via de investeringstoelage stabilisatiewerken aan de muur van de Hoevekerk en
een ereloonnota voor de restauratie van de glasramen van de dorpskerk werden gefinancierd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2014 openstaande vorderingen heeft voor een totaal
bedrag van € 299,14 op Eni power en gas NV en geen openstaande schulden;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2014 met
kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, overzicht van de interne kredietaanpassingen,
investeringsfiche van het project ‘glasramen dorpskerk’, actualisering van de inventaris en de staat
van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2014 van kerkfabriek Sint-Pieter te Testelt
die afsluit met een exploitatieoverschot van € 9.221,80 en geen investeringsoverschot/tekort.

14 Adviesverlening rekening 2014 kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem.
Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken op 30.03.2015 gecoördineerd werden
ingediend door het centraal kerkbestuur en dat de termijn om advies te verlenen loopt tot 19.05.2015;

Gelet op de rekening over het boekjaar 2014 van kerkfabriek Sint-Eustachius te Zichem, welke de
eindrekening is van penningmeester Yvan Van Gelder, vastgesteld door de kerkraad op 20.03.2015,
met een exploitatietekort van € 11.047,86 en een investeringsoverschot van € 17.596,21;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2014 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2014;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 17.025,85
ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2014 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: kastoestand op 31.12.2014 met kopies van de
bijhorende rekeninguittreksels, actualisering van de inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken een aanleiding geeft
tot volgende opmerking; bij de hoofdfunctie ‘privaat patrimonium’ is er een exploitatietekort van €
2.519,32 terwijl dat saldo minstens positief moet zijn aangezien de goederen die daaronder horen
moeten beheerd worden met het oog op het realiseren van een zo hoog mogelijk jaarlijks rendement;
Overwegende dat het tekort bij de hoofdfunctie ‘privaat patrimonium’ momenteel gefinancierd wordt
via de gemeentelijke exploitatietoelage;
Overwegende dat de kerkfabriek inspanningen moet leveren om vanaf 2015 voldoende ontvangsten
te genereren zodat de hoofdfunctie ‘‘privaat patrimonium’ zelfbedruipend wordt;
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, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2014 van kerkfabriek Sint-Eustachius te
Zichem, welke de eindrekening is van penningmeester Yvan Van Gelder, die afsluit met een
exploitatietekort van € 11.047,86 en een investeringsoverschot van € 17.596,21.
Art. 2.
De kerkfabriek moet vanaf 2015 de nodige inspanningen leveren om voldoende ontvangsten
te genereren zodat de hoofdfunctie ‘‘privaat patrimonium’ zelfbedruipend wordt.

15 Goedkeuring bijvoegsel overeenkomst scholengemeenschap vanaf 01.09.2015.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, de artikelen 42 en 43;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, de artikelen 125 bis tot en met 125 quaterdecies
en artikel 125 vicies;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, de artikelen
2§1,6,7 en 8;
Gelet op het decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,
artikel 19;
Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van haar basisonderwijs een
scholengemeenschap kan vormen met andere schoolbesturen;
Overwegende dat er tijdens de legislatuur bijkomende scholen kunnen toetreden indien de
afgevaardigde leden van het beheerscomité hiermee akkoord zijn;
Overwegende dat de scholengemeenschap wijzigt met de splitsing van de stedelijke basisschool
Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat daardoor artikel 2 van de overeenkomst onder de vorm van een interlokale
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid dient gewijzigd te worden;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het OCSG van 17.03.2015 met een
protocol tot gevolg;
Gelet op de bespreking in de schoolraad van 17.03.2015;

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, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
Artikel 2 van de Overeenkomst scholengemeenschap HAGELAND in de vorm van een
interlokale vereniging van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020, goedgekeurd
door de gemeenteraad op 26.05.2014, wordt vervangen door wat volgt:
“Art 2
Deze samenwerkende scholen dragen de volgende benamingen:
013383 Gemeentelijke Basisschool Diest (Schaffen – Deurne)
129445 Gemeentelijke Basisschool Diest (Molenstede)
………. Gemeentelijke Basisschool 1 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt)
013326 Gemeentelijke Basisschool 2 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem, Keiberg en
Scherpenheuvel)
013235 Gemeentelijke Basisschool Bekkevoort
013607 Gemeentelijke Basisschool De Springplank Glabbeek
013623 Gemeentelijke Basisschool De Vlindertuin Kersbeek-Miskom (Kortenaken)
De zetel wordt gevestigd te A. Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel-Zichem.”
Art. 2.
Een bijvoegsel in overeenstemming met het vorige artikel wordt toegevoegd aan de huidige
overeenkomst van de scholengemeenschap HAGELAND.

16 Goedkeuring van de overeenkomst met de NMBS betreffende de inlijving in de kleine
wegenis van het stationsplein, de parkings, de voetpaden de (brom)fietsenstallingen, de
groenzones en wegenis ter hoogte van de stopplaats te Testelt.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005
Gelet op de brief van NMBS, directie Stations, Stationsplein 2 te 3500 Hasselt van 23.02.2015 met
kenmerk B-ST/3514/Scherpenheuvel-Zichem(Testelt) FB met betrekking tot inlijving in de kleine
wegenis van het stationsplein, de parkings, de voetpaden, de (brom)fietsenstallingen, de groenzones
en wegenis ter hoogte van de stopplaats te Testelt;
Gelet op het voorstel van overeenkomst met betrekking tot de inlijving in de kleine wegenis van het
stationsplein, de parkings, de voetpaden, de (brom)fietsenstallingen, de groenzones en wegenis ter
hoogte van de stopplaats te Testelt;
Gelet op het bij de overeenkomst gevoegd plan nr. D5.114.39a waarop de in te lijven gronden zijn
weergegeven in diverse tinten grijs;
Overwegende dat de NMBS deze gronden aanzien als zijnde ingedeeld in de kleine wegenis, in
toepassing van art. 1 van de wet van 25.07.1891;
Overwegende dat ter goedkeuring voorliggende overeenkomst de overeenkomst van 19.11.1985 met
betrekking tot de inlijving van spoorwegdomein ter hoogte van de stopplaats te Testelt vervangt en
vernietigt;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 07.04.2015 houdende de
principiële goedkeuring van de overeenkomst met de NMBS betreffende de inlijving in de kleine
wegenis van het stationsplein, de parkings, de voetpaden, de (brom)fietsenstallingen, de groenzones
en wegenis ter hoogte van de stopplaatst te Testelt;
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, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt akkoord gegaan met het voorstel van NMBS, directie Stations, Stationsplein 2 te
3500 Hasselt om de op het plan nr. D5.114.39a in diverse tinten grijs weergegeven gronden
ter hoogte van de stopplaats Testelt in te lijven in de kleine wegenis bij toepassing van
artikel 1 van de wet van 25.07.1891.
Art. 2.
De overeenkomst en het bijgevoegd plan nr. D5.114.39a betreffende de inlijving in de kleine
wegenis van het stationsplein, de parkings, de voetpaden, de (brom)fietsenstalling, de
groenzones en wegenis ter hoogte van de stopplaats te Testelt wordt goedgekeurd en maakt
integraal deel uit van deze beslissing.

17 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van Interleuven op 27.05.2015.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende 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 dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 26.03.2015 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Interleuven op 27.05.2015 (19u00), die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 25.06.2014.
3. Verslag over de activiteiten 2014.
4. Jaarrekening per 31.12.2014 – verslag van de Commissaris-Revisor.
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en Commissaris-Revisor.
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2015, cfr. art. 14.1. van de statuten.
8. Ontslag Renate Hufkens – bestuurder met raadgevende stem.
Aanduiding bestuurder met raadgevende stem binnen de groep van gemeentevennoten met
meer dan 30.000 inwoners.
9. Aansluiting OCMW Scherpenheuvel-Zichem.
10. 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, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven, een dienstverlenende
vereniging, op 27.05.2015 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van
de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1.
Samenstelling van het bureau.
2.
Goedkeuring verslag algemene vergadering van 25.06.2014.
3.
Verslag over de activiteiten 2014.
4.
Jaarrekening per 31.12.2014 – verslag van de Commissaris-Revisor.
5.
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
6.
Kwijting te verlenen aan de bestuurders en Commissaris-Revisor.
7.
Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2015 cfr. art. 14.1. van de statuten.

Ontslag Renate Hufkens – bestuurder met raadgevende stem.
Aanduiding bestuurder met raadgevende stem binnen de groep van
gemeentevennoten met meer dan 30.000 inwoners.
9.
Aansluiting OCMW Scherpenheuvel-Zichem.
10. Diversen.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Interleuven van 27.05.2015 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.
8.

Art. 2.

Art. 3.

18 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven
op 27.05.2015.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende 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 dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 26.03.2015 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Interleuven op 27.05.2015 (19u00);
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 algemene vergadering van Interleuven op 27.05.2015.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.

B1 Beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van
een vertegenwoordiger.
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 onze beslissing van 07.02.2013 betreffende de aanduiding van de leden van het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek;
Gelet op de opheffing van het mandaat in dit beheersorgaan van de heer Tom Sels door de CD&Vfractie op 21.04.2015;
Overwegende dat volgende kandidatuur wordt ingediend:
CD&V
 Koen Vranken, Vossekotstraat 109, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op de bespreking;

Koen Vranken
Ja:
Neen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

22
2
1
0

Besluit:
Art. 1.
Volgend persoon wordt aangeduid als lid van het beheersorgaan van de openbare
bibliotheek:
Koen Vranken, Vossekotstraat 109, 3271 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.

M1 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende de likdreef.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Het toeristisch seizoen is begonnen. In de likdreef heeft men op het einde van de winter een aantal
putten gevuld met dolomiet. Men heeft dat met goede bedoelingen gedaan. Maar de weg is in een
dergelijke slechte staat dat er ophopingen zijn van dolomiet waardoor men eigenlijk terug bij af is. Wie
staat in voor het onderhoud, is dat de gemeente Scherpenheuvel-Zichem alleen of is dat gedeeld met
Tessenderlo? Zijn er plannen om daar iets anders mee te doen? Kan men het dolomiet dat te hoog ligt
ook afschrapen?’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Bedankt voor uw melding. Scherpenheuvel-Zichem staat alleen in voor het onderhoud.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid G. Van Meeuwen betreffende de stand van zaken inzake het
parkeerbeleid.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Meeuwen aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Hoe ver staat het met het parkeerbeleid? Ik lees hierover in de krant. Onze vraag is wat gaat er nu
gebeuren? Betalend parkeren of …’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Er zijn nog geen beslissingen genomen. Ik heb de krant ook gelezen en het spandoek ook gezien.
Het is een technisch moeilijk dossier omdat we met verschillende gebruikersgroepen zitten. Maar heel
lang gaat dat niet meer duren. Ik heb hier eerder al de belofte gedaan dat ik dat dossier buiten een
gemeenteraad nog eens zal toelichten.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid G. Van Meeuwen betreffende de Westelsebaan.
Mondelinge vraag van raadslid G. Van Meeuwen aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Als het erg regent zoals gisteren dan is het op de Westelsebaan heel erg gevaarlijk. Daar stond weer
serieus water aan de oude apotheek. Kan daar niets aan gedaan worden?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat klopt. We zullen dit verder met het Gewest bespreken. Uiteindelijk is dit een Gewestweg. Dit blijft
inderdaad een probleem.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende het werfverkeer van de
rioleringswerken te Messelbroek.

Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een klein vraagje i.v.m. het werfverkeer in Messelbroek. Er is redelijk wat grondverzet, wat ik
kan begrijpen. Dat passeert allemaal via Pannestraat, Maasstraat naar de opslagplaats. Ik krijg heel
veel klachten van buurtbewoners van de Maasstraat die de snelheid van de vrachtwagens en zelfs de
snelheid van de tractoren daar aanklagen. De vrachtwagens zijn geladen, de Maasstraat is een straat
waar voorrang van rechts geldt en waar je 70 mag rijden. Zo’n geladen vrachtwagen die geraakt
gewoon niet stil op een kruispunt. Ik vraag niet direct om daar controles uit te oefenen maar neem een
keer contact op met de werfleiding, neem dat mee naar de werfvergadering. Ik denk dat we eerste
instantie niet moeten gaan flitsen maar als daar geen verandering in komt dat het misschien toch
nodig is.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik denk dat we best via de werfvergadering daar het signaal gegeven wordt door ons aan de
aannemer dat hij zelf daarin het initiatief neemt naar zijn mensen. Zo niet kunnen we nog altijd andere
maatregelen nemen. We kunnen eerst preventief te werk gaan.
In het begin van de werf is die vraag ook al eens gesteld voor andere straten, klopt.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik neem het donderdag mee naar de werfvergadering.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de raadpleging van het
rijksregister door gemeenteambtenaren.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Afgelopen week verscheen in de pers een bericht dat lokale ambtenaren soms persoonsgegevens in
het rijksregister raadplegen zonder dat ze hiervoor een gegronde reden hebben. Lokale ambtenaren,
zoals mensen van de burgerlijke stand, hebben immers voor het uitoefenen van hun ambt toegang tot
het rijksregister. En nu blijkt dat daar soms misbruik van gemaakt wordt en de privacycommissie zou
hierover al klachten ontvangen hebben. Er is reactie op gekomen van staatsecretaris voor Privacy
Bart Tommelein, die vraagt dat de gemeente de nodige maatregelen treffen en dat aan het personeel
duidelijk wordt gemaakt dat zoiets echt niet kan en dat er sancties tegenover zullen staan.
Nu is het voorzien dat elke gemeente een veiligheidsconsulent heeft en dat het zijn/haar taak is om
een veiligheidsplan op te stellen waarin onder andere dit aspect mee is opgenomen. Het zou ook
moeten voorzien in controles en steekproeven.
Wij hebben gekeken in de verslagen van het schepencollege en in zitting van 12 mei 2014 hebben wij
de verklaring van de aanstelling van zo’n dienstverlener voor de opmaak van een risicoanalyse terug
gevonden aan de stad Tienen. Twee weken later werd het gegund aan VERA.
Wat is de stand van zaken van de opmaak van dit veiligheidsplan?’
Antwoord van de secretaris:
‘De vraag is voor mij, het valt samen met interne controle. Ik ben ook verantwoordelijk voor
informatieveiligheid.
Stand van zaken: de risicoanalyse is gemaakt. De eerste juni zullen wij opnieuw samenzitten met de
werkgroep. Er zitten verschillende personeelsleden in, onder andere diensthoofd burgerzaken,
communicatieambtenaar, de informaticus, ikzelf, Margot Schepens voor VERA. Dan zullen een paar
praktische zaken uitwerking moeten krijgen.
Wat betreft burgerzaken, die specifieke vraag, wij zijn daar ook bezig in het kader van interne controle.
We brengen een aantal processen in kaart om standaardisering mogelijk te maken waardoor minder
fouten kunnen gemaakt worden, onder andere tegen raadpleging van een rijksregister.’
Vraag van raadslid H. Verboven:
‘Worden de raadplegingen nu al gelogd?’
Antwoord van de secretaris:
‘Daar is een zekere logging maar niet systematisch van alles.’
Vraag van raadslid H. Verboven:

‘De controle is dus nog niet helemaal in orde.’
Antwoord van de secretaris:
‘Neen’
Vraag van raadslid H. Verboven:
‘Hebben wij reeds klachten ontvangen met niet gemotiveerd raadplegen?’
Antwoord van de burgemeester:
‘Ooit lang geleden.’
Antwoord van de secretaris:
‘Zeer lang geleden dan want niet sinds ik secretaris ben.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de ontwikkeling van het project
Rozenhof en het binnengebied aan het stadhuis.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De schepen van ruimtelijke ordening heeft verleden keer al toelichting gegeven over het project hier
achter het stadhuis.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Volgende gemeenteraad gaat dat bestek erop staan.’
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Het tweede dossier dat ik naar voor zou willen brengen: bij inzage van de dossiers van het college
heb ik gezien dat er nog zo een project gaat komen, namelijk die voor het Rozenhof, gelegen in de
Rozenstraat.
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ja, maar dat zit ietsje anders. Als die mensen daarover begonnen te babbelen is in een gesprek met
stedenbouw, dit is nu niet meer zo dwingend maar zij adviseren echt, denk daar aan of daar aan, is
daar aan bod gekomen: kan je dit niet op dezelfde manier bekijken en niet alleen zichtlijnen zo gaan
maken maar ook over de Basilieklaan. En het is in dat kader dat die mensen dat op dezelfde manier
bekijken.
Maar het is in die zin anders: wij houden dit wel als dienst stedenbouw in de gaten maar we zijn daar
minder rechtstreeks bij betrokken als stad. Wij hebben daar geen grond liggen.
Dat is gewoon een stedenbouwkundige visie. Dan moeten jullie naar de GECORO komen waar dit zal
besproken worden. Daar wordt dat stedenbouwkundige uit de doeken gedaan.
Dat komt hier wel, zoals elk verkavelingsdossier hier ooit komt als wegenisdossier, maar de reden dat
het een beetje op elkaar lijkt is door de sturende werking van onze diensten.’
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb ook gelezen in het verslag van het college dat voor het project hiernaast het college ook
wezenlijk van plan is daar de gemeenteraad bij te betrekken.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het is gewoon het aanstellen van een begeleider dat deze maand aan de gemeenteraad zal
voorgelegd worden.’
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Als het naar de gemeenteraad komt, zou het dan mogelijk zijn dat het project meer gedetailleerd
wordt uitgelegd.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:

‘Op dit moment is daar nog niks. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Op de GECORO komt dat
ook en daar worden alle fracties op uitgenodigd.
Ook het toekomstperspectief van het stadhuis wordt bekeken. We moeten bekijken hoe het er over 20
jaar moet uitzien.
Laten we zeggen dat het eerder in de maanden daar achter is dat alles concreet wordt en dat we
meerdere invullingen kunnen voorstellen van ons deel van het project. Het ander deel kan u gaan
inkijken op dienst stedenbouw. Dit zal ingediend worden binnen dit en een paar maanden. Het zal
zeker de moeite zijn om in te kijken want er zit een zeer mooie visie achter van richten naar de zon,
qua schikking en dergelijke.’
Vraag van raadslid J. De Vriendt:
‘Over zulke grote dossiers, grote inplantingen in het stadsweefsel is het toch belangrijk dat er een
aantal voorwaarden zijn voor verkeer, infrastructuur, riolering en afwatering. Zijn er voorwaarden
speciaal opgelegd voor afvoer?’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat hoeft niet. Dat is inherent aan het project. De mobiliteitsafwikkeling zal een zeer belangrijk
onderdeel van het dossier moeten zijn.’
Vraag van raadslid J. De Vriendt:
‘En zoals waterretentie, poelen en groendaken en zo verder?
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Nu niet direct poelen en groendaken maar dat wordt allemaal meegenomen. Dat ligt nu zo vast in de
wetgeving. Daar hoeft de stad Scherpenheuvel-Zichem geen specifieke zaken meer voor op te
leggen. Dat ligt in de algemene bouwverordeningen vast.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘Er zijn steden die dat wel doen.’
Antwoord van schepen N. Bergmans:
‘Als bijvoorbeeld het water maar op 20 cm diep staat dan moet je natuurlijk speciale dingen doen maar
in Scherpenheuvel kan je het met de normale dingen klaar krijgen.’

M7 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende de parking aan de Mariahal.
Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb vernomen dat de kerkfabriek de parking aan de Mariahal zou organiseren. Heeft de gemeente
nog de intentie om die parking over te nemen?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Daar heeft ook iets van in de krant gestaan. Dat de kerkfabriek dat volledig zelf zou doen. Dat is maar
gedeeltelijk waar. De gemeente neemt ook een klein stukje voor haar rekening. Het zal een
samenwerking zijn VLM, gemeente en kerkfabriek in het kader van Poort Scherpenheuvel, het
plattelandsproject. Dit wordt gesubsidieerd. Vermits de kerkfabriek eigenaar is, kunnen zij die subsidie
daarvoor aanwenden. De gemeente is partner in dat project: de aansluiting van Spordel en de
verlichting Spordel. Er zijn al gesprekken geweest. Het moet nog in een overeenkomst gegoten
worden zodanig dat er uitvoering kan zijn in ten vroegste 2017. Het is een gezamenlijk project.’

De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

