Gemeenteraad: zitting van 04 februari 2016

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: 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, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Sara De Kock, Marc Van Torre: Raadsleden;
Peter Cras: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1

De Voorzitter van de gemeenteraad, Arlette Sannen, opent de vergadering om 20.00 uur.
1

Aanstelling van een raadslid ter vervanging van Martine Van Cauwenbergh.

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, 14 en 16;
Gelet op de mededeling van Geert Janssens, voorzitter van de gemeenteraad tot 31.12.2015, waarbij
hij meldt dat hij op 14.12.2015 een mail ontvangen heeft houdende het ontslag als gemeenteraadslid
van Martine Van Cauwenbergh;
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 Benny Vangelder
de eerste opvolger is op de lijst nr. 2 waartoe het te vervangen raadslid behoort;
Gelet op het onderzoek in deze zitting van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger Benny
Vangelder 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 Benny Vangelder voldoet aan alle
verkiesbaarheidsvereisten;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
De heer Benny Vangelder 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 Benny Vangelder wordt door de voorzitter aangesteld verklaard in zijn functie van lid van de
gemeenteraad.
De heer Benny Vangelder zal als laatste voorkomen op de ranglijst van de gemeenteraadleden.
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 17/12/15;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras

Neen:
Onthouding:

Koen Vranken, Benny Vangelder

Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 17/12/15 worden goedgekeurd.

3

Goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan 2016-2019 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder art. 43 §2 22°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26.06.2010 betreffende de beleids- en beheercyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het
bijzonder art. 193;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27.12.2002 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem, afgekort AGB ScherpenheuvelZichem werden goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
van 14.12.2015 waarin de meerjarenplanwijziging 2016-2019 werd vastgesteld;
Gelet op de meerjarenplanwijziging 2016-2019 van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Raadslid A.Claes vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren:
‘Wij gaan agendapunt 3 en 4 goedkeuren omwille van 2 redenen.
Ten eerste omdat er een boekhoudkundige aanpassing is gebeurd waardoor er ook een mogelijkheid
bestaat om winst te boeken.
Ten tweede omdat er een eerste initiatief is genomen om een langetermijnvisie uit te werken wat
betreft het business plan en het zaalverhuur.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De meerjarenplanwijziging 2016-2019 van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem en
aan de Provinciegouverneur.

4

Goedkeuring van het budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder art. 43 §2 22°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26.06.2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
in het bijzonder art. 193;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27.12.2002 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem, afgekort AGB ScherpenheuvelZichem werden goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
van 14.12.2015 waarin het budget 2016 werd vastgesteld;
Gelet op het budget 2016 van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Raadslid A.Claes vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren:
‘Wij gaan agendapunt 3 en 4 goedkeuren omwille van 2 redenen.

Ten eerste omdat er een boekhoudkundige aanpassing is gebeurd waardoor er ook een mogelijkheid
bestaat om winst te boeken.
Ten tweede omdat er een eerste initiatief is genomen om een langetermijnvisie uit te werken wat
betreft het business plan en het zaalverhuur.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het budget 2016 van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem en
de Provinciegouverneur.

5

Algemene vergadering van vzw PWA Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling
vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de statuten van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Scherpenheuvel-Zichem,
inzonderheid art. 5;
Overwegende dat de vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad in de algemene vergadering van
deze vzw werd aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 07.02.2013;
Overwegende dat Ilona Van de Laer, werd aangeduid door de gemeenteraad als opvolger voor Peter
Cras;
Gelet op het ontslag van Ilona Van de Laer met ingang van januari 2016;
Overwegende dat Simonne Laeremans wordt voorgedragen als vertegenwoordiger door de SP-Afractie;
Gelet op de bespreking;
Simonne Laeremans
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Simonne Laeremans wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de
algemene vergadering van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant en
de betrokkenen.

6

Kennisneming rapportering interne controle 2015.

Gelet op artikel 100 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat het intern controlesysteem wordt
vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam;
Gelet op artikel 101 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeentesecretaris instaat voor de
organisatie en werking van het interne controlesysteem en hierover jaarlijks dient te rapporteren aan
het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad;
Gelet op het overleg van het managementteam van 25.01.2015;
Gelet op het besluit van de gemeentesecretaris van 25.01.2015;
Overwegende dat de rapportering 2015 is uitgeschreven in een document met referentie ICS 2015
EP;
Overwegende dat de rapportering 2015 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd aan de
gemeenteraad;
Gelet op de bespreking;

Besluit:
Enig art. De rapportering van het interne controlesysteem zoals opgenomen in het document met
referentie ICS 2015 EP wordt ter kennis genomen.

7

Kennisgeving van de wijziging in de samenstelling van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het organiek reglement van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26.05.2014;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 07.02.2013 houdende de aanduiding van de
vertegenwoordigers van de politieke fracties van de gemeenteraad en van de gebruikers in het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30.05.2013, 23.10.2013, 26.05.2014, 27.11.2014 en
17.12.2015 houdende de kennisneming van de wijziging in de samenstelling van het beheersorgaan
van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat Kenny Peeters, vertegenwoordiger van de SP-a fractie van Scherpenheuvel-Zichem
in het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, ontslag heeft genomen en zal vervangen
worden door Marc Beddegenoodts;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem:
- Marc Beddegenoodts is aangesteld als vertegenwoordiger van de SP-a fractie van
Scherpenheuvel-Zichem ter vervanging van Kenny Peeters.

8

Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: Busvervoer BKO.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “busvervoer voor buitenschoolse kinderopvang” een
bestek met nr. 001/2016/DGZ/NS werd opgesteld door de Dienst Grondgebiedszaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 101 750 excl. btw of € 107 855
incl. 6 % btw voor de periode van schooljaar 2016-2017;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 101 750 excl. btw of € 107 855
incl. 6 % btw, eventueel te indexeren, voor de periode van schooljaar 2017-2018;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 101 750 excl. btw of € 107 855
incl. 6 % btw, eventueel te indexeren, voor de periode van schooljaar 2018-2019;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 305 250 excl. btw of € 323 565
incl. 6 % btw voor de periode van schooljaar 2016-2017 met 2 verlengingen voor desbetreffend
schooljaar 2017-2018 en 2018-2019;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht gefinancierd wordt via registratiesleutel 0945 01
61300100;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 2.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 001/2016/DGZ/NS en de raming voor de
opdracht “busvervoer voor buitenschoolse kinderopvang”, opgesteld door de Dienst
Grondgebiedszaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 305.250 excl. btw of € 323.565 incl. 6 % btw.
Art. 3.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op Europees niveau.
Art. 4.
De uitgave voor deze opdracht wordt gefinancierd via registratiesleutel 0945 01 61300100.

9

Goedkeuring van het Woonbeleidsplan 2016-2018.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat door een materiele vergissing er een foutief woonbeleidsplan ScherpenheuvelZichem 2016-2018 was toegevoegd aan zowel het digitale als papieren gemeenteraadsdossier;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming betreffende het uitstellen van agendapunt 9. Goedkeuring van het
Woonbeleidsplan 2016-2018;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Agendapunt 9. Goedkeuring van het Woonbeleidsplan 2016-2018 wordt uitgesteld.

10 Goedkeuring van het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 67 van Zichem
en bijhorend rooilijnplan.
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 05.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 10.04.1841 betreffende de buurtwegen en latere wijzigingen;
Gelet op het Rooilijndecreet van 08.05.2009 en latere wijzigingen
Overwegende dat de heer André Allard een aanvraag heeft ingediend tot het verplaatsen van voetweg
nr. 67 van de atlas der buurtwegen van Zichem voor het gedeelte gelegen op de percelen
e
gekadastreerd 2 afdeling sectie D nrs. 467l, 467m en 467n, welke zijn eigendom zijn;
Overwegende dat de betrokken percelen deel uit maken van een goedgekeurde verkaveling;
Overwegende dat de eigenaar de verplaatsing noodzakelijk acht omdat de voetweg een deel van een
bestaande woning doorkruist en waarbij na de verplaatsing de beschikbare oppervlakte van de
percelen niet doorkruist wordt;

Overwegende dat er geen fysische aanwijzing van het bestaan van de voetweg op het terrein
zichtbaar is;
Overwegende dat het nieuwe tracé over de bestaande privatieve wegenis Heidebosstraat en
Dasstraat komt te liggen;
Gelet op het opmetingsplan, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het kadastraal plan,
opgemaakt door landmeter-expert Olivier Buyckx namens Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem waarop het te verplaatsen deel staat aangeduid;
Gelet op het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuwe tracé van voetweg nr. 67;
Gelet op de verklaring van de aanvrager waaruit blijkt dat hij bereid is om alle kosten te betalen:
- Opstellen van de nodige plannen dienstig tot wijziging van gezegde buurt- of voetweg nr. 67
- Erelonen en kosten voor het opstellen van het nodige schattingsverslag
- Betaling van de meerwaarde, volgens schatting, van zijn gronden ingevolge deze wijziging
- Andere kosten en voorwaarden die door de gemeente in bepaalde omstandigheden kunnen
worden opgelegd
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29.10.2015 houdende de voorlopige goedkeuring
van het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 67 van de atlas der buurtwegen van
Zichem en bijhorend rooilijnplan;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 09.11.2015 houdende het
instellen van een openbaar onderzoek;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 23.11.2015 tot en met 22.12.2015 dat
overeenkomstig de onderrichtingen werd bekendgemaakt;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen vn 23.12.2015 houdende de
sluiting van het openbaar onderzoek;
Overwegende dat tijdens de termijn van het openbaar onderzoek geen bezwaren en/of opmerkingen
werden ingediend;
Gelet op het schattingsverslag van 18.01.2016, opgemaakt door dhr. Eddy Breugelmans, meetkundig
schatter van onroerende goederen, waaruit blijkt dat de voorgestelde gedeeltelijke verplaatsing een
meerwaarde van 9.500,- EUR doet ontstaan voor de betrokken percelen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het voorstel van de heer André Allard met betrekking tot de gedeeltelijke verplaatsing van
voetweg nr. 67 van de atlas der buurtwegen van Zichem, zoals afgebeeld op het plan,
opgemaakt door landmeter-expert Olivier Buyckx wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuwe tracé van voetweg nr. 67,
opgemaakt door landmeter-expert Olivier Buyckx wordt goedgekeurd.
Art. 3.
Het dossier wordt overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die een
definitieve beslissing inzake de gedeeltelijke verplaatsing en het bijhorend rooilijnplan van
voetweg nr. 67 van de atlas der buurtwegen van Zichem dient te nemen.
Art. 4.
Alle kosten verbonden aan dit dossier worden gedragen door de aanvrager.
Art. 5.
Er een dient een meerwaarde van 9.500,- EUR betaald te worden door de aanvrager, zoals
blijkt uit het schattingsverslag opgemaakt door dhr. Eddy Breugelmans, meetkundig schatter
van onroerende goederen.

11 Ondertekening van de beginselverklaring "diervriendelijke gemeente".
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het bijkomend agendapunt “ondertekening beginselverklaring diervriendelijke gemeente”,
ingediend door de N-VA-fractie voor de zitting gemeenteraad van 17.12.2015;

Gelet op de beginselverklaring voor een diervriendelijke gemeente, zoals voorgesteld door de
provincie Vlaams-Brabant;
Overwegende dat de stad ernaar streeft om zo veel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in
het regulier beleid, en om eventuele problemen op een diervriendelijke manier op te lossen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De beginselverklaring voor een diervriendelijke gemeente, zoals wordt voorgesteld door de
provincie Vlaams-Brabant, wordt ondertekend.
Art. 2.
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beginselverklaring.

M1 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende het uitreiken van vergunningen voor
het afsteken van vuurwerk tijdens de nacht van oud op nieuw.
Mondelinge vraag van raadslid A. Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn eerste vraag gaat over het uitreiken van vergunningen voor vuurwerk met oudjaar. Hoeveel
vergunningen zijn er uitgereikt?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat moet ik nakijken. We zullen het doorgeven.’
Vraag van raadslid A. Claes:
‘Zijn er klachten geweest of zijn er Pv’s uitgeschreven?’
Antwoord van de burgemeester:
‘Er zijn een aantal klachten gekomen via de politie op het moment zelf. De politie gaat ook ter plaatse
als het nodig is. Zij kunnen ook niet overal tegelijkertijd zijn. Dat wordt zo goed mogelijk opgevolgd.
De klachten gaan over mensen die schrikken en die lawaai horen en die denken dat er iets aan de
hand is. De klachten gaan ook over dieren die opschrikken.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de website van de stad
Scherpenheuvel-Zichem.
Mondelinge vraag van raadslid A. Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn volgende vraag handelt over de website. Ik was gaan kijken naar de website van stad Diest. Zij
hebben een subrubriek ondernemen. Ik heb dat vergeleken met de website van ScherpenheuvelZichem en er staat nergens een rubriek van ondernemen zelf. Ik wil de suggestie doen om deze
rubriek toe te voegen.’
Antwoord van schepen K. Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Je moet de suggestie niet meer doen. Jouw suggestie is al in verwerking. We hebben een uitgebreide
tekst gemaakt wat ondernemen in Scherpenheuvel-Zichem betreft waarbij we in kaart brengen wat
ondernemen eigenlijk inhoudt. We hebben drie bedrijventerreinen. We hebben onze toeristische as
waar alles is rond geconcentreerd, met het religieuze erfgoed. We verwijzen naar de kraampjes. We
verwijzen naar onze lekdreef. Dat is zowat de opsomming van wat er in ondernemend
Scherpenheuvel-Zichem gebeurt.
Dan hebben we ook als je op ondernemen klikt, de link gelegd met ons open zijn op zondag omdat wij

als toeristisch centrum erkend zijn. Kim Maex heeft die teksten verwerkt. Ze staan al op de website of
zullen er toch snel opstaan.’
Antwoord van raadslid A. Claes:
‘Ik ben blij dat er initiatief wordt genomen om de ondernemers te steunen.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende steenmarters.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Zoals u in de krant heeft kunnen lezen hebben wij in Averbode een probleem met steenmarters. Ze
richten moordpartijen aan onder onze kippen en konijnen. Ze hebben dit bericht ook op facebook
gezet. Ik ben ervan geschrokken hoeveel mensen zeggen dat ze hetzelfde probleem hebben.
Er is momenteel op Vlaams niveau enige onduidelijkheid. Er is een mogelijkheid voorzien in het
jachtdecreet om ze effectief te gaan bejagen waar ze overlast veroorzaken maar er is nog geen
uitvoeringsbesluit. Misschien kunnen wij al anticiperen en aan de burgers communiceren, ook een
aantal nuttige tips communiceren.’
Antwoord van schepen L. Renders namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Je kan dit wel doorgeven aan de provincie.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Er is ook een meldpunt bij Vlaanderen. Daar wordt alles bijgehouden en in kaart gebracht. Het
probleem is dat die soort beschermd is.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Voorlopig zijn ze nog beschermd dus ik zou nu nog niet aan de burger gaan aanraden om ze
eigenhandig te gaan schieten. Maar het is overlast, ze hebben geen natuurlijke vijand meer. We
hebben iedereen aangeraden om hun GFT te verwerken met kippen. Iedereen heeft dus terug kippen.
Die beestjes leven daarvan. Laat ons wel wezen, dat kan zo niet blijven duren. We zullen onze dienst
dat verder laten opvolgen en de burger laten informeren.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wij hebben dit op het OCMW ook aan de hand gehad. We hadden een aantal steenmarters in het
archief op de zolder. We hebben het opvangcentrum van Opglabbeek verwittigd. Zij hebben toen alles
afgesloten zodat de steenmarters niet meer binnen konden en ze hebben alle steenmarters op het
archief verwijderd.’
Antwoord van N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Je mag ze niet bestrijden maar je mag wel ontradende middelen gebruiken. We kunnen wel eens
bekijken welke eenvoudige ontradende middelen wel helpen en wat er kan aan gedaan worden.’
Antwoord van H. Verboven:
‘Volgens Natuurpunt is er een ding dat goed helpt en dat is elektrocuteren.’
Antwoord van L. Renders namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Er zijn spraybussen en apparaatjes in de handel.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende het diftarsysteem.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘We hebben nu het diftarsysteem. Het is nog te vroeg om dat te evalueren en de visie daar staan we
volledig achter.
Er zijn echter neveneffecten. Ik maak me zorgen om bepaalde mensen die een incontinentieprobleem
hebben, dat gaat dan enorm veel kosten en ik denk niet dat het OCMW die allemaal kan
ondersteunen. Ook onthaalmoeders hebben veel pampers, moeders met jonge kinderen.
Maar het wordt nu interessant. We beschikken over een enorme hoeveelheid data m.b.t. afval. Het is

zo dat er aan sommige huizen geen diftarvuilbakken komen. Aan de hand van de data kan men de
vraag stellen waarom dit zo is.
Ik kan uit eigen ervaring over dingen spreken die ik in mijn buurt zie. Er wordt bijvoorbeeld heel veel
gestookt en niet gewoon hout. De geur is soms niet te harden omdat de geur van plastic er gewoon
doorkomt. Dit is één van de onvoorziene bijeffecten van diftar, mensen steken van alles in hun
allesbrander of nemen een zakje mee naar het werk.
Het kan dus aangewezen zijn, zonder onmiddellijk met de vinger te wijzen, na te gaan waarom
sommige gezinnen geen afvalbak hebben. Dit is dus een suggestie en geen vraag.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wat diftar betreft en incontinentiemateriaal is er vanuit het OCMW contact geweest met Ecowerf en
met andere gemeenten die al diftar hadden. Het is de bedoeling om op korte termijn in het OCMW een
reglement goed te keuren waarmee we een tussenkomst zouden geven aan mensen die
incontinentiemateriaal gebruiken.
Wat u zegt over die adressen en huisnummers, dat is één van de elementen die we met Ecowerf
hebben opgenomen. Wij zullen aan Ecowerf enkel straat en huisnummer doorgeven van de adressen
waarvoor wij storten. Wij hebben ook de vraag gesteld of het omgekeerde niet mogelijk is. ‘Kunnen
jullie niet laten weten welke gezinnen hun bak niet betaald hebben?’ Het zou kunnen zijn dat dit
mensen zijn met financiële problemen. 50 euro storten voor afval kan voor mensen een belangrijke
drempel zijn. Maar voor Ecowerf speelt dan net hetzelfde probleem. Zij kunnen op dat moment niet
laten weten welke straten en huisnummers niet betaald hebben. We moeten dus nagaan op welke
manier we binnen het kader van de wet op de privacy met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Mensen die hun afval niet betalen, kunnen mensen zijn die niet kunnen betalen maar kunnen ook
mensen zijn die niet willen betalen. Er zijn ook mensen die er bewust voor gekozen hebben om hun
eigen afvalophaling te organiseren en dus zelf een container zetten van een private ophaler.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Na drie maanden gaan we evalueren. We nemen dit mee. Tot nu toe horen we positieve berichten.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende de parking aan de school Den
Hulst.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn eerste vraag gaat over de parking aan de school Ter Hulst. Ik denk dat de parking in het beheer
is van het gemeentebestuur. Er staan daar dus geweldige plassen water. Er zijn twee afvoergeulen
voorzien op de parking. Eén grote plas staat te hoogte van zo’n afvoergeul. Ik veronderstel dat daar
het putje verstopt is. Maar ik denk dat er op de parking ook een structureel probleem is van slechte
afwatering of slecht verval. Mijn vraag is of dit kan bekeken worden.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We zullen dit nakijken.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende de dorpskern te Messelbroek.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn tweede vraag gaat over het dorpscentrum van Messelbroek. Dat is heraangelegd in kader van
gescheiden riolering. Dat is opengesteld geweest en na een tiental dagen terug afgesloten. Ik zie ook
wat er aan de hand is. Als ik met de fiets over de klinkers rij is het al een getik. De vraag komt eigenlijk
van de inwoners in de buurt. Hoelang gaat het nog duren vooraleer het centrum terug open gaat?’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Volgens de aannemer gaat het eind maart terug open, dan zou alles opgelost zijn. De aannemer is
met het probleem bezig. Ze zijn opnieuw aan het inzanden.’

M7 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende betalend parkeren.

Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een derde vraag i.v.m. het dossier betalend parkeren. Dit dossier sleept al een jaar aan. Dit
was al ingeschreven in de begroting 2015 voor 150.000 euro. Dit is niet doorgegaan. De 150.000 euro
zijn dan geschrapt geworden. Voor 2016 is dan terug 150.000 euro ingeschreven. Maar ik vind het
oorverdovend stil rond dit dossier. Als men 150.000 euro dit jaar wil innen en men rekent op een
ontvangst van 300.00 euro op jaarbasis dan moet dit in werking treden op 1 juli 2016 want anders
gaat men er niet komen. Er is nu al een minder ontvangst van 150.000 euro in 2015 en 150.000 euro
in 2016. Dat is enkel het verlies als op 1 juli het dossier in orde is.
Is er nu al een dossier in jullie bezit? Hoe ver staat dat dossier? Is er miscommunicatie geweest omdat
de handelaars er tegen in opstand kwamen?’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Binnen afzienbare tijd komt dit terug boven water. Er zijn een aantal elementen die het dossier nog
complexer hebben gemaakt. Dan spreek ik over de situatie hiernaast waar we ook een
trajectbegeleider hebben aangesteld.
Dat creëert natuurlijk mogelijkheden om iets meer in het centrum te parkeren of niet. Hoe pak je dat
dan aan in functie van. Dat is een complexerende factor. Van zo gauw we daar uit zijn dan komen we
met dat dossier.
Binnen dit en een maand, anderhalve maand kunnen we daar beslissingen in nemen. En als dat nog
wat opschuift dan schuift het nog wat op. Dan moeten we dat budgettair bekijken.’
Raadslid P. Boschmans:
‘Jullie pinnen jullie niet vast op de datum van 1 juli?’
Schepen N. Bergmans:
‘Nee.’
Raadslid P. Boschmans:
‘Die 150.000 euro die in de begroting ingeschreven staat, gaat ondanks de penibele situatie van de
stad nog schuiven?’
Schepen N. Bergmans:
‘Zo penibel is de situatie van de stad nu ook weer niet. Dat lukt nog wel.’
Raadslid P. Boschmans:
‘Het dossier wordt niet afgevoerd?’
Schepen N. Bergmans:
‘Nee.’

M8 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de communicatie rond de
vluchtelingen.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik wil nog terugkomen op de vluchtelingen en dan vooral op de communicatiestijl van de heer
burgemeester en mevrouw de voorzitter van het OCMW.
Toen eind december het spreidingsplan bekendgemaakt werd en toen duidelijk werd dat
Scherpenheuvel-Zichem indicatief nog 8 bijkomende vluchtelingen zou toegewezen krijgen,
reageerden jullie beiden zeer hard. Tot in de nationale pers uitten jullie je ongenoegen over de
bijkomende plaatsen en beschuldigden jullie staatsecretaris Theo Francken ervan dat hij foute cijfers
zou hanteren in het spreidingsplan. Jullie stelden dat er geen enkele vluchteling meer bij kon en dat je
ze desnoods zelfs zou weigeren en een boete betalen.
We hebben altijd sereen gereageerd in dit dossier hoewel we niet akkoord zijn met de manier waarop
jullie samen met de pastoor, zonder ons op voorhand te consulteren, ons voor voldongen feiten
plaatsten. Een algemene constante in dit bestuur, eerst doen en dan denken.
Wij vinden het bijzonder vreemd dat jullie eerst 170 vluchtelingen naar hier hebben gehaald en dan
jullie zo keren tegen 8 vluchtelingen extra, die volgens het spreidingsplan zoals toen opgemaakt,

uiteindelijk volgens juiste criteria, indicatief, ze zijn er niet, zijn toegewezen.
U keert zich daar dan tegen op zo een manier in de nationale pers dat wij denken dat het imago van
de stad schade lijdt. We hebben het al niet gemakkelijk in deze stad op toeristisch vlak. Dan komen
we in de pers op zo een hardvochtige manier terwijl u een paar gemeenteraden geleden zei ‘Wij
vluchten niet voor de vluchtelingen.’. Dan vind ik dat u er een politiek spelletje van gemaakt heeft. Dat
vonden wij er wel over.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘U heeft veel verteld op korte tijd maar uw verhaal klopt voor een stuk niet.
‘We mogen niet vluchten voor de vluchtelingen’, we blijven ook bij dat standpunt. Toen de indicatieve
cijfers van Franken gekomen zijn, hebben wij gereageerd omdat wij er vanuit gingen en gaan dat wij
relatief meer als ons deel doen. Wij waren enorm verbaasd van het feit dat wij er nog bijkomend
zouden moeten opnemen terwijl andere gemeenten lang niet aan het aantal zitten waar wij aan
komen. Wij hebben daar dan ook op gereageerd uit principe, niet omdat het er 8 waren. We vinden
dat we onze verantwoordelijkheid moeten opnemen en dat hebben we ook gezegd als de
staatssecretaris hier op bezoek gekomen is. Wij vonden het in het belang van ons allemaal dat we
daar moesten op reageren. Dat de nationale pers gekomen is: wij hebben ze niet opgezocht.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:
‘U beschikt kennelijk over informatie waar wij niet over beschikken. Toen de staatssecretaris hier op
bezoek was heeft hij naar ons geluisterd en heeft hij gezegd ‘Ik begrijp uw argumenten van waaruit
jullie deze standpunten hebben ingenomen en ik zal dat laten onderzoeken door mijn administratie.’.
Maar ikzelf als OCMW-voorzitter, en ik neem aan ook de burgemeester heeft op dit ogenblik geen
antwoord gehad over, of onze interpretatie verkeerd was, of er een bijsturing gebeurt, of er iets anders
gebeurt. Of 5 januari heeft hij gezegd ‘Ik ga dit verder laten onderzoeken’ maar ik heb tot op heden
van de staatssecretaris geen reactie gehad.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik ga daar nog achter informeren. Hij ging de cijfers nog nachecken. We gaan dat zo snel als mogelijk
proberen te weten te komen want dat is natuurlijk belangrijk voor ons.’
Schepen MJ Hendrickx:
‘Ik wil nog eens benadrukken dat de argumentatie waarover het gaat, 8 lijkt inderdaad niet veel, maar
als je er al 170 opvangt en nog eens 11 van het OCMW en je maakt dan de vergelijking met alle
andere gemeenten van het Hageland, dan kun je je daar vragen bij stellen. En die vraag hebben we
aan de staatsecretaris gesteld. Wij hebben gevraagd: ‘Hoe moeten we dit interpreteren? We hebben
er al 170, nog eens 11 en dan nog eens 8?’. Als we dit vergelijken met andere gemeenten is dit toch
een bizarre situatie.
Als blijkt uit de evaluatie van de staatssecretaris dat er 8 moeten bijkomen dan zullen wij oplossingen
moeten zoeken. Maar wij vinden het bizar dat wij er nog bijkomend krijgen terwijl er omliggende
de
gemeenten zijn, die vaak groter zijn dan wij, die nog niet 1/5 opvangen van wat wij opvangen.’
De burgemeester:
‘We hebben de staatsecretaris niet alleen aangesproken over de cijfers maar ook over het draagvlak.
Als de indruk gewekt wordt dat het niet gaat over een rechtvaardige verdeling, dan gaat ook het
maatschappelijk draagvlak afgeknabbeld worden.
We hebben hier echter een positief gesprek gehad en we hebben ervaringen uitgewisseld.
Hij heeft zelf gevraagd om naar hier te komen. Door dat feit is ook de nationale pers gekomen. Je
moet alles in zijn context zien.’
Raadslid H. Verboven:
‘Met de uitleg hier kan ik mij daar in vinden maar de manier waarop het in de pers gekomen is anders.’
Schepen MJ Hendrickx:
‘Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe het in de pers is verschenen.’
Raadslid H. Verboven:
‘U spreekt over een draagvlak, een wegkwijnend draagvlak. Ik denk ook niet dat er een draagvlak was
voor de opvang van 170 vluchtelingen.

Maar laat ik een beetje stout zijn. Ik denk dat de tanende populariteit van dit bestuur er toch voor zorgt
dat men op een andere manier naar bepaalde feiten gaat kijken.’
Schepen MJ Hendrickx:
‘Als u spreekt over de staatsecretaris dan weet u ook dat hij al sinds eind oktober wanhopig oproepen
doet in de pers om zoveel mogelijk accommodatie ter beschikking stellen voor de opvang van
vluchtelingen. Als u dan zegt dat de Parochiale Werken daar iets mee gedaan heeft dan zeg ik dat de
Parochiale Werken geantwoord hebben op een oproep van uw staatssecretaris.
Raadslid H. Verboven:
‘Dan zeg ik dat er andere plaatsen zijn om vluchtelingen op te vangen, die beter geschikt zijn dan in
het centrum van Scherpenheuvel.’
Schepen MJ Hendrickx:
‘Zoals?’
Raadslid H. Verboven:
‘Zoals oude kazernes, vakantieverblijven.
Om uw vraag te beantwoorden, de cijfers kloppen wel, dat kan ik u garanderen. Ik heb ze zelf mee
mogen nakijken.
Ten tweede wat wij ook gedaan hebben en waar jullie ons in ondersteund hebben, we hebben u niet
verweten dat ze hier zijn wel de manier waarop het gegaan is, ik ben blij dat er voor gezorgd is dat er
zoveel gezinnen zitten zodat het onveiligheidsgevoel beperkt blijft.’
Schepen MJ Hendrickx:
‘Weet je wat de staatsecretaris gezegd heeft? Dat we veel geluk gehad hebben dat er op dat ogenblik
zoveel gezinnen opvang nodig hadden. Anders hadden we alleenstaande mannen gehad. Want hij wil
geen favoritisme voor gemeenten. Dat hebben jullie niet geregeld en dat heeft Francken niet
geregeld.’
De burgemeester:
‘Het probleem is er en er moet ergens een oplossing komen voor die mensen. Het feit dat de pastoor
ingaat op de oproep van staatsecretaris Francken sluit daar bij aan.
Raadslid J. Devriendt:
‘Ik vind dat de N-VA niet te hoog van de toren moet blazen. De christelijke zuil profiteert ervan.’
Schepen MJ Hendrickx;
‘Raadslid Verboven, u bent warm en koud tegelijk aan het blazen.’
Raadslid G. Janssens:
‘Twee maanden geleden dacht men dat de komst van de vluchtelingen het imago van de stad ging
schaden, nu denkt men dat het weigeren van vluchtelingen het imago van de stad gaat schaden.’

De vergadering wordt gesloten om 21.09 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris
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