Gemeenteraad: zitting van 24 november 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: Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Manu Claes: Burgemeester verontschuldigd voor agendapunt 61;
Marie Jeanne Hendrickx: Schepen;
Rob Jacquemyn: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, M1, M2, M3, M4, M5;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt M1, M2, M3, M4, M5;
Joris De Vriendt: Raadslid;
Geert Janssens: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 13, 14;
Hans Verboven: Raadslid;
Paul Boschmans: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 31;
Ben Mattheus: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6

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

Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 27/10/16;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 27/10/16 worden goedgekeurd.
0)
2

Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 20.12.2016: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 18.10.2016 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 20.12.2016, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 21 juni 2016

2. Vaststelling van het budget 2017 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2017 en te volgen strategie
4. Werking van het crematorium
5. Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op
20.12.2016 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 21 juni 2016
2. Vaststelling van het budget 2017 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2017 en te volgen strategie
4. Werking van het crematorium
5. Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide van 20.12.2016 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.
Art. 0.
3

Buitengewone algemene vergadering Finilek van 16.12.2016: 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 04.10.2016 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 16.12.2016, die volgende agenda heeft:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017.
2. Statutaire benoemingen.
3. Statutaire mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Finilek op
16.12.2016 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017.
2. Statutaire benoemingen.
3. Statutaire mededelingen.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Finilek van 16.12.2016 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.

Art. 0.
4

Algemene vergadering Cipal van 09.12.2016: goedkeuring agenda en mandaatverlening aan
vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Cipal op 09.12.2016, die volgende
agenda heeft:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2.
Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie)
3.
Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
4.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
5.
Rondvraag
6.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Cipal op 09.12.2016 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2.
Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie)
3.
Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde
bestuurder
4.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
5.
Rondvraag
6.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Art. 2.

Art. 3.

De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cipal
van 09.12.2016 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 Cipal, Bell-Telephonelaan 2D,
2440 Geel.

Art. 0.
5

Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 20.12.2016: aanstelling van een
vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 18.10.2016 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 20.12.2016;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
18
Neen:
5
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 20.12.2016.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.
Art. 0.
6

Buitengewone algemene vergadering Finilek van 16.12.2016: 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 04.10.2016 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 16.12.2016;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
18
Neen:
5
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0

Lieve Renders
Ja:
23
Neen:
0
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 buitengewone
algemene vergadering van Finilek op 16.12.2016.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
Art. 0.
7

Machtiging EcoWerf om in naam en voor rekening van de gemeente de contante belasting
te innen voor het ter inzameling en verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn
toegelaten op het containerpark.

Gelet op de gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (hierna Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dd. 14.10.2016;
Overwegende dat de gemeente op 28.11.2003 is toegetreden tot EcoWerf, Intergemeentelijk
milieubedrijf Oost-Brabant;
Dat met ingang van 15.12.2003 de gemeente beheersoverdracht aan EcoWerf deed voor de uitbating
van het containerpark;
Dat het aanbieden van afvalstoffen op het containerpark geschiedt volgens het DifTar-principe van de
vervuiler betaalt;
Dat de betaling van de daaraan verbonden contante belasting gebeurt volgens volgend schema: de
inwoner betaalt op het containerpark met Bancontact op een rekening van de gemeente; EcoWerf
registreert en rapporteert naar de gemeente; de gemeente betaalt maandelijks een werkingsbijdrage
aan EcoWerf;
Dat de opvolging van wanbetalers thans de verantwoordelijkheid is van de gemeente;
Overwegende dat artikel 26 van het Materialendecreet toelaat dat gemeenten het innen van retributies
en belastingen toevertrouwen aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
Dat de betaling van de contante belasting dan zou gebeuren volgens volgend schema: de inwoner
betaalt op het containerpark met Bancontact rechtstreeks aan EcoWerf; EcoWerf factureert de
werkingsbijdrage voor haar dienstverlening aan de gemeente maar maakt tegelijk een creditnota over
aan de gemeente voor de inkomsten ontvangen op het containerpark; het eventueel saldo zal dan
worden overgemaakt hetzij door EcoWerf hetzij door de gemeente;
Dat EcoWerf dan eventuele wanbetalingen kan opvolgen;
Dat deze procedure eenvoudiger en efficiënter is;
Overwegende dat de gemeente EcoWerf wenst te machtigen om in haar naam en voor haar rekening
de contante belasting te innen die door de burger verschuldigd is voor de toegang tot en voor het
aanbieden van de betalende fracties op het containerpark;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Met ingang van 01.01.2017 wordt EcoWerf gemachtigd om in naam en voor rekening van de
gemeente de contante belasting te innen voor het ter inzameling en verwerking aanbieden
van afvalstoffen die zijn toegelaten op het containerpark.
Art. 0.
8

Vaststelling van het belastingreglement op kampeerterreinen.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 10.07.2008 betreffende het toeristische logies en het bijhorend
uitvoeringsbesluit van 15.05.2009;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de
kampeerterreinen in de zin van artikel 2, 3° van het decreet van 10.07.2008 betreffende het
toeristische logies.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de exploitant.
Art. 3.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar volgens de toestand op 1 januari
van het aanslagjaar.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld op € 50,00 per kampeerplaats.
Art. 5.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 6.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. De
belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 7.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden op basis van gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Art. 8.
De ambtshalve ingekohierde belasting word verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 9.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

Art. 0.
9

Vaststelling van het belastingreglement op reclameborden.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de
reclameborden.
Art. 2.
Onder reclameborden wordt verstaan elke constructie in onverschillig welk materiaal,
geplaatst langs de openbare weg, of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de
openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting,
schildering of door elk ander middel, met inbegrip van muren of gedeelten van muren en de
omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er een reclame op aan te brengen.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar of gebruiker is
van het reclamebord. Als er geen eigenaar of gebruiker van het bord gekend is, wordt de
eigenaar van de grond of van de muur waarop het reclamebord zich bevindt, belast.
Art. 4.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.
Art. 5.
De belasting wordt vastgesteld op € 40,00 per m².
Per bord wordt elk gedeelte van een m² als een volle m² beschouwd.
Art. 6.
Worden van de belasting vrijgesteld:
borden van openbare instellingen;
borden enkel voor notariële aankondigingen;
borden enkel voor wettelijke verkiezingen;
borden van een handelsonderneming, op de plaats zelf waar die onderneming
daadwerkelijk gevestigd is of uitgebaat wordt;
borden die gesponsord worden ten voordele van een vereniging (bv. borden op
voetbalterreinen zichtbaar vanop de openbare weg);
borden geplaatst door onderwijs- en welzijnsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem;
borden geplaatst door verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem voor de
aankondiging van activiteiten;
borden op werven van werken aan onroerende goederen.
Art. 7.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 8.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 9.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.

Art. 10.
Art. 11.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

Art. 0.
10 Vaststelling van het belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en gelijkgestelde producten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, met
latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA), met latere wijzigingen;
Overwegende dat de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten de
laatste jaren sterk in omvang en aantal zijn toegenomen; dat de ophaling en verwerking van dergelijk
materiaal een zware financiële last betekent voor de stad;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een gemeentebelasting geheven op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten.
Art. 2.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers,
door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken,
verbruiken of aankopen.
De opsomming is niet limitatief.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet
beschouwd als zijnde geadresseerd.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de verdeler.
Indien de verdeler niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de uitgever.
Wanneer de uitgever niet gekend is en/of niet vermeld is op de reclamebladen dan is de
belasting verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen onder wiens (handels)naam,
logo, embleem, de reclame bedoeld onder artikel 1, wordt gevoerd.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
per enkelbladig exemplaar met een oppervlakte
kleiner dan of gelijk aan een A-4 formaat
€ 0,0105
per meerbladig exemplaar of per enkelbladig exemplaar
met een oppervlakte groter dan een A-4 formaat
€ 0,0210
Art. 5.
Per verspreiding bedraagt de belasting minimum € 25,00 ongeacht het aantal verspreide
exemplaren en ongeacht het gebruikte formaat, model en bedrukte oppervlakte.
Art. 6.
De belasting is niet verschuldigd voor drukwerken en gelijkgestelde producten die uitgaan
van:
onderwijsinstellingen, voor zover geen commercieel oogmerk wordt beoogd en/of voor

zover het gaat om de ondersteuning van de eigen werking;
sociale, culturele, liefdadigheids- of sportverenigingen, organisaties of instellingen
voor zover de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen en/of voor zover het
gaat om de ondersteuning van de eigen werking;
openbare diensten.
politieke partijen.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belastingplichtige is gehouden binnen de 10 dagen na de verspreiding van het drukwerk
de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen van het stadsbestuur.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting word verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
-

Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.

Art. 10.
Art. 11.

Art. 0.
11 Vaststelling van het belastingreglement op de brandstofdistributieapparaten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Raadslid A. Claes vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘De N-VA-fractie verklaart zich akkoord met dit belastingreglement omdat dit betrekking heeft op
‘brandstoffen’ en dus ook een effect heeft op onze ecologische voetafdruk.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de
brandstofdistributieapparaten die voor het publiek toegankelijk zijn.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat.
Art. 3.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar volgens de toestand op 1 januari
van het aanslagjaar.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld op € 165,00 per apparaat.
Art. 5.
De belasting is niet verschuldigd voor brandstofdistributieapparaten die niet voor publieke
bevoorrading worden gebruikt.
Art. 6.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.
Art. 10.

De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

Art. 0.
12 Vaststelling van het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 19.07.1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 08.08.1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
Gelet op het KB van 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op de
afgifte van administratieve documenten.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het document wordt afgeleverd.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart
€ 4,00
2.
papieren verblijfskaart voor vreemdelingen
€ 4,00
3.
identiteitsbewijs voor kinderen < 12 jaar
€ 2,00
4.
paspoorten:
geldig voor 5 jaar
€ 8,00
geldig voor 7 jaar
€ 11,00
5.
rijbewijs (bankkaartmodel)
€ 4,00
6.
huwelijksboekje
€ 37,00
Art. 4.
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Art. 0.
13 Vaststelling van het belastingreglement op begraving, asverstrooiing en bijzetting in een
columbarium.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14.05.2014 tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op het stedelijk huishoudelijk reglement van 29.10.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het gebruikelijk en wenselijk is dat de overledenen ter aarde besteld worden op de
begraafplaats van hun woonplaats en de gronden daarop toegemeten worden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op:
de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen;
de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen;
de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium
op een van de stedelijke begraafplaatsen.
Art. 2.
Deze belasting is niet van toepassing voor volgende categorieën van overledenen:
personen die op datum van overlijden ingeschreven waren in één van de
gemeentelijke bevolkingsregisters;
personen die op datum van overlijden effectief in de gemeente woonden en die
krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld waren
van inschrijving;
personen die met de vorige categorieën worden gelijkgesteld, t.w. de personen die
tijdens de vijf laatste jaren vóór hun overlijden minstens één jaar in de gemeente
ingeschreven waren of wat de tweede categorie betreft: het bewijs leveren van
werkelijke woonst gedurende de vermelde periode en duur;
personen die op het grondgebied van de gemeente dood aangetroffen worden en/of
voor wie niemand instaat voor de begraving.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de
bijzetting in het columbarium aanvraagt.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
per begraving, uitstrooiing of bijzetting in een columbarium
€ 160,00
Art. 5.
De belasting is niet verschuldigd op de begravingen (lijk of asurnen) in een in concessie
gegeven grond en de bijzetting in een in concessie gegeven nis.
Art. 6.
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 0.
14 Vaststelling van het belastingreglement op de toelating tot opgraving van stoffelijke
overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van asurnen.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14.05.2004 tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op het stedelijk huishoudelijk reglement van 29.10.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Overwegende dat het opgraven van de stoffelijke overschotten of assen niet moet worden
aangemoedigd;
Overwegende dat het billijk is een welbepaalde situatie vrij te stellen van de belasting, namelijk
wanneer de ontgraving gebeurt omdat een vraag naar bijbegraving niet gehonoreerd kan worden om
reden dat de oorspronkelijke grafkuil niet voldoende diep is voor twee begravingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Raadslid A. Claes vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘Wij zijn tevreden dat er na drie jaar geen nieuwe verhoging is van deze belasting. De N-VA-fractie zal
zich onthouden.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op de
toelating tot opgraving van stoffelijke overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van
asurnen.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd degene die de toelating aanvraagt.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
per toelating tot opgraving of verplaatsing
€ 300,00
Art. 4.
De belasting is niet verschuldigd:
voor de opgravingen in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
voor de opgravingen ambtshalve door de stad verricht, in geval van verandering van
bestemming van de begraafplaats;
wanneer een vraag om bijbegraving niet kan gehonoreerd worden om reden van de
beperkte diepte van de oorspronkelijke grafkuil.
Art. 5.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 0.
15 Vaststelling van het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter
gelegenheid van markten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet op van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten;
Gelet op het gemeentelijk marktreglement van 29.11.2007;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het normaal is een recht te heffen op het privatief gebruik van het openbaar domein
voor professionele doeleinden;

Gelet op de bespreking;
Raadslid A. Claes vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘De N-VA-fractie onthoudt zich op dit agendapunt. Wij zijn tevreden dat er op drie jaar tijd geen nieuwe
verhoging is van deze belasting voor de marktkramers.
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op het
gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld per strekkende meter als volgt:
1.
wekelijkse markt
€ 2,50
2.
jaar- en avondmarkten
€ 2,50
Elk gedeelte van een meter wordt voor één meter aangerekend.
De lengte van de marktkramen wordt gemeten aan de meest uitstekende delen.
Art. 4.
De deelnemers bedoeld in artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 24.09.2006 betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten zijn vrijgesteld.
Art. 5.
De belasting wordt bij de aanvraag contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Art. 6.
De marktkramers met vaste standplaats betalen in het begin van elk kwartaal het bedrag van
het totaal verschuldigd marktgeld voor dat kwartaal. Dat wordt berekend op basis van het
effectief aantal marktdagen in het kwartaal.
De betaling gebeurt na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die daarop vermeld is.
Art. 7.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 8.
De belasting is niet verschuldigd tijdens de periode van opschorting, zoals bedoeld in artikel
32, tweede en derde lid en artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 24.09.2006.
Art. 9.
Ingeval van afstand zonder overname van het abonnement blijft de belasting verschuldigd
tijdens de opzegtermijn.
Art. 10. Bij overname is de belasting verschuldigd door de nieuwe gebruiker vanaf de datum van
toestemming tot overname door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 0.
16 Vaststelling van het belastingreglement op het plaatsen van kermisattracties op het
openbaar domein.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het KB van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en
ambulante activiteiten in de kermisgastronomie;
Gelet op het gemeentelijk kermisreglement van 29.11.2007 en latere wijziging;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het normaal is een recht te heffen op het privatief gebruik van het openbaar domein
voor professionele doeleinden;
Overwegende evenwel dat de kleine kermissen moeten ontzien worden om ze leefbaar te houden;
Gelet op de bespreking;
Raadslid A. Claes vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘De N-VA-fractie kan niet akkoord gaan met deze belasting. Deze sector zit in een crisis en deze
belasting zal doorgerekend worden aan de bezoekers van de kermissen.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,

Neen:
Onthouding:

Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder

Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op het
plaatsen van kermisattracties op het openbaar domein.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de attractie.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor de zomerkermis te Scherpenheuvel:
vaste bedragen:
auto-scooter
€ 2.100,00
kermisgastronomie van frieten en
gefrituurd gebak
€ 735,00
hoek Noordervest en Zuidervest
€ 840,00
per meter:
Noordervest en Zuidervest
€ 74,00
parking OCMW - straatkant
€ 74,00
parking OCMW
€ 47,00
2.
voor de kermis te Averbode:
per meter:
€ 7,00
3.
voor de carnavalkermis te Scherpenheuvel
per meter:
€ 7,00
Art. 4.
De lengte van de attracties worden gemeten aan de meest uitstekende delen, hetzij aan de
kop of op de grond.
Art. 5.
Tijdens de periode van opschorting, zoals bedoeld in artikel 12 § 3 van het Koninklijk Besluit
van 24.09.2006 is de belasting niet verschuldigd.
Art. 6.
Ingeval van afstand zonder overname van het abonnement blijft de belasting verschuldigd
tijdens de opzegtermijn.
Art. 7.
Bij overdracht is de belasting verschuldigd door de nieuwe exploitant vanaf de datum van
toestemming tot overname door de burgemeester.
Art. 8.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 0.
17 Vaststelling van het belastingreglement op nachtwinkels.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;
Overwegende dat zich op het grondgebied van de stad een aantal nachtwinkels bevinden;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22.06.2009 betreffende de uitbatingsvergunning
voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie;
Overwegende dat de activiteiten van deze zaken fundamenteel verschillen van deze van de gewone
kleinhandel; dat de openingsuren zich grotendeels situeren tijdens de nachtrust van de meeste
omwonenden en daardoor maatschappelijke overlast in de directe omgeving met zich meebrengen en
een bijzondere financiële last voor de stad, voornamelijk op het vlak van orde, netheid en toezicht;
Overwegende dat de ontvangsten van een belasting die hieruit voortvloeien enerzijds bijdragen in de
kosten voor het bestrijden van de overlast met betrekking tot de handhaving van de openbare rust en
verkeersveiligheid en van de diensten die instaan voor de openbare netheid en anderzijds toelaten
een doordacht lokaal beleid te voeren;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Neen:
Onthouding:

Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder

Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een openingsbelasting en een jaarlijkse
belasting geheven op de nachtwinkels gelegen op het grondgebied van ScherpenheuvelZichem, zoals bedoeld in de wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de uitbater is van de
nachtwinkel. De zaakvoerder van de nachtwinkel of de eigenaar van het pand waarin de
handelsactiviteit wordt uitgevoerd, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Art. 3.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar, welke ook de aanvangs- of
stopzettingsdatum is van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar.
Art. 4.
De belasting wordt per nachtwinkel vastgesteld als volgt:
- openingsbelasting
€ 6.000,00;
- jaarlijkse belasting
€ 1.500,00.
Art. 5.
De openingsbelasting is eenmalig en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe
handelsactiviteit van een nachtwinkel.
Indien de vergunninghouder in eenzelfde aanslagjaar de oude uitbating van een nachtwinkel
in Scherpenheuvel-Zichem stopzet en een nieuwe uitbating van een nachtwinkel in
Scherpenheuvel-Zichem start, moet de openingsbelasting éénmalig betaald worden.
Elke wijziging of stopzetting van een handelsactiviteit dient onder verantwoordelijkheid van
de belastingplichtige onmiddellijk en per aangetekend schrijven aan het stadsbestuur te
worden meegedeeld.
Art. 6.
De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar volgend op het jaar van inkohiering van de
openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het huidig
belastingreglement.
Art. 7.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 8.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet teruggestuurd worden.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 9.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Art. 10. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 11. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 0.
18 Vaststelling van het belastingreglement op het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 20.04.2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg;
Gelet op de decreetswijziging van 08.05.2009, met inwerkingtreding op 16.07.2009, meer bepaald
artikel 14 van dit wijzigingsdecreet, waarin artikel 49 § 1 met betrekking tot de diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder nu ondubbelzinnig geherformuleerd wordt als volgt: “De
vergunningen die uitgereikt zijn op basis van artikel 42 § 2 en § 3 geven aanleiding tot een jaarlijkse
belasting…”;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het
verhuren van voertuigen met bestuurder, waarvoor door het college van burgemeester en
schepenen een exploitatievergunning werd afgeleverd.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van
de vergunning op 1 januari van het aanslagjaar of op het moment van afgifte van de
vergunning.
Art. 3.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment
waarop de vergunning wordt afgegeven.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld op € 250,00 per jaar en per vergund voertuig.
Dit bedrag wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de
consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt
bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het
belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.
Art. 5.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 6.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 0.
19 Vaststelling van het belastingreglement op de ambulante activiteiten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het K.B. van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het normaal is een recht te heffen op het privatief gebruik van het openbaar domein
voor professionele doeleinden.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,

Neen:
Onthouding:

Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder

Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op de
ambulante activiteiten, waarvan de uitoefening onderworpen is aan een voorafgaande
machtiging overeenkomstig artikel 3 van de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening
en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd door de wet van
04.07.2005 en 20.07.2006.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
per voertuig of per standplaats:
per dag
€ 27,00
per jaar
€ 263,00
2.
kramen aan de basiliek per seizoen:
voor de 2 hoekkramen
€ 315,00
(hoeken Basilieklaan met Albertusplein en met Isabellaplein)
voor de andere kramen
€ 263,00
Art. 4.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 0.
20 Vaststelling van het belastingreglement op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere
voorwerpen op het openbaar domein.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de politieverordening van 25.11.2010 betreffende het opstellen van terrassen op het
openbaar domein;
Gelet op de eigen beslissing van 17.12.2015 betreffende de seizoenskramen rond de basiliek, met
name artikel 15.07 (inname trottoir door de uitbaters van een seizoenskraam);
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Raadslid A. Claes vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘De N-VA-fractie gaat niet akkoord omdat de handelaars opnieuw geviseerd worden met verhoogde
belastingen. Hoe kunnen we investeren in een bruisende en aantrekkelijke stad als onze handelaars
steeds meer belastingen moeten betalen. Dit heeft een tegenovergesteld effect.’
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op het
plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein door
natuurlijke- of rechtspersonen die een activiteit uitoefenen die aanleiding geeft tot een
inschrijving in de Kruispuntbank van de ondernemingen, zelfs al gebeurt de aanvraag door
plaatselijke verenigingen.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning tot plaatsen van
terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein.

Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Uitgezonderd voor de occasionele innamen van het openbaar domein is de belasting
jaarlijks en ondeelbaar verschuldigd, ongeacht de duur van de periode van inname.
Voor de occasionele innamen wordt de belasting berekend op basis van het aantal dagen
dat het openbaar domein wordt ingenomen.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
jaarlijks
€ 13,10/m²
per jaar met een minimum van € 50,00 per aanslag
2.
occasioneel
€ 1,10/m²
per dag met een minimum van € 10,00 per aanslag
Elk gedeelte van een m² wordt als een volle m² aangerekend.
De belasting is niet verschuldigd voor de vergunninghouder die zijn zaak effectief stopzet of
overlaat voor 15 maart van het aanslagjaar.
Indien de vergunninghouder in eenzelfde aanslagjaar de oude uitbating in ScherpenheuvelZichem stopzet en een nieuwe uitbating in Scherpenheuvel-Zichem start, wordt de belasting
voor dat aanslagjaar niet dubbel aangerekend maar vastgesteld overeenkomstig de grootste
terrasoppervlakte.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Art. 0.
21 Vaststelling van het belastingreglement op de aanvraag of melding van het openen,
veranderen of hernieuwen van hinderlijke inrichtingen.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op de
aanvraag of de melding van het openen, veranderen of hernieuwen van een door Vlarem als
hinderlijk beschouwde inrichting in het kader van een handels-, nijverheids- of
landbouwonderneming.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
in geval van een aanvraag waarbij de volledige procedure wordt doorlopen
(volledig openbaar onderzoek):
voor de opening, verandering of hernieuwing van:
inrichtingen van de eerste klasse met door Vlarem wettelijk
verplichte openbare hoorzitting
€ 850,00
inrichtingen van eerste klasse
€ 750,00
inrichtingen van tweede klasse
€ 300,00
inrichtingen van derde klasse
€ 50,00
voor elke melding van:
stopzetting en/of overname van een inrichting
€ 50,00
2.
in geval van een aanvraag waarbij een vereenvoudigde procedure wordt doorlopen
(beperkt openbaar onderzoek):
voor de opening of verandering van:
inrichtingen van eerste klasse
€ 300,00
inrichtingen van tweede klasse
€ 150,00

Art. 4.

Deze belasting heeft betrekking op tijdelijke vergunningen, het wijzigen van
vergunningsvoorwaarden en het veranderen van een vergunning wegens het wijzigen
van de Vlarem-indelingslijst.
3.
in geval van een mededeling van kleine veranderingen
(geen openbaar onderzoek vereist):
voor inrichtingen van tweede klasse
€ 150,00
Indien een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming wordt geopend en er gelijktijdig
meer dan één indelingsrubriek van Vlarem op van toepassing is, wordt enkel de belasting
voor de hoogste klasse van hinderlijkheid aangerekend.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Art. 0.
22 Vaststelling van het belastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het
containerpark aangeboden afvalstoffen.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
zoals gewijzigd;
Gelet op het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ van de
Vlaamse Regering van 14.12.2007;
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het stedelijk containerpark en meer in het bijzonder
de kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen, zwaar doorwegen op
de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat deze kosten daarom zullen verhaald worden op de aanbieders via een
contantbelasting die gedifferentieerd wordt in functie van de fractie en het gewicht van de aangeboden
afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke contantbelasting de gemeente toelaat om het
principe van ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen en om zo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en
slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 24.11.2016 EcoWerf op grond van artikel 26 van het
Materialendecreet gemachtigd heeft om met ingang van 01.01.2017 in naam en voor rekening van de
gemeente de contante belasting te innen die door de burger verschuldigd is voor het aanbieden van
de betalende fracties op het containerpark;
Overwegende dat de betaling van de contante belasting via Bancontact op het containerpark vanaf
01.01.2017 zal gebeuren op een rekening aangehouden door EcoWerf;
Gelet op het politiereglement inzake het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen van 24.01.2011, in
werking getreden op 03.05.2011;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:

Art. 1.

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

Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt er een contante belasting gevestigd voor
het ter inzameling en verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het
containerpark.
De belasting is verschuldigd door de bezoeker die de afvalstoffen aanbiedt.
De belasting is verschuldigd in functie van de fractie en het gewogen gewicht van de
aangeboden afvalstoffen op het containerpark.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1
fractie
particulieren
KMO
a. grofvuil
€ 0,25 per kg
€ 0,25 per kg
b. gras en blad
€ 0,18 per kg
€ 0,18 per kg
c. andere fracties: boomstronken, cellenbeton,
gips en kalk, keramiek, sloophout,
snoeihout, steenafval
€ 0,03 per kg
€ 0,06 per kg
Vanaf een totale aanvoer op jaarbasis boven de 2.000 kg worden de KMO tarieven van
toepassing op de betrokken particulier.
Het minimaal aangerekende gewicht op de weegbrug bedraagt 5 kg.
Wanneer meerdere fracties samen worden aangeboden wordt het tarief van de duurste
fractie aangerekend.
1

Art. 5.
Art. 6.

KMO’s kunnen een specifieke toegangsbadge aanvragen als KMO

d. landbouwfolie (enkel op specifieke vooraf gemelde data)
€ 0,08 per kg
De belasting moet, na gewichtsbepaling, betaald worden met de betaalkaart (Bancontact).
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de stad kunnen, voor het aanbrengen van afval
afkomstig uit de stad, een kaart aanvragen bij het stadsbestuur. De kaarten worden
uitgeleend voor een periode van maximum 7 dagen, tegen een waarborg van € 50,00.
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde of gestolen toegangskaart wordt een
belasting gevraagd van € 10,00.

Art. 0.
23 Vaststelling van het belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstort op
openbaar domein.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Raadslid B. Vangelder vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘De N-VA fractie gaat akkoord met dit reglement gezien dit volgens het principe is “de vervuiler
betaalt”. Het is ook logisch dat sluikstorters de rekening krijgen voorgeschoteld voor het opruimwerk
en de last die ze veroorzaakten. Hopelijk zorgt dit voor een afschrikmiddel waardoor het sluikstorten
drastisch mindert.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op het
opruimen en verwijderen van sluikstort op openbaar domein.
Art. 2.
Als sluikstort wordt beschouwd:
de afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen en/of niet-reglementaire

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

tijdstippen en/of in niet-reglementaire recipiënten, met inbegrip van het deponeren van
huishoudelijk afval in de vuilnismandjes op het openbaar domein.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft.
Diegene die daartoe opdracht of toelating gegeven heeft en/of de eigenaar van de
afvalstoffen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor het opruimen van sluikstort:
transport van de afvalstoffen
€ 1,00
per kilometer
per arbeider die ingezet wordt bij het
opruimen van het sluikstort
€ 30,00
per arbeidsuur
per ingezet voertuig
€ 40,00
per uur
opgeruimde afvalstoffen
€ 0,20
per kg
De voormelde bedragen zijn verschuldigd per begonnen uur en per begonnen
kilogram.
Bij het opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de stad, wordt het
factuurbedrag doorgerekend aan de belastingplichtige.
2.
voor het deponeren van persoonlijk huishoudelijk
afval in openbare afvalmandjes
€ 50,00
vast bedrag
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Art. 0.
24 Vaststelling van het belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemel- en
afvalwater.
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 26.03.1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging en latere wijzigingen;
Gelet op de Vlarem wetgeving terzake;
Gelet op de Europese kaderrichtlijn Water 200/60/EG van 23.10.2000;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het algemeen waterverkoopreglement goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering van
08.04.2011 waardoor sinds 01.07.2011 een keuring van de privéwaterafvoer verplicht is in de
volgende gevallen:
- voor de eerste ingebruikname;
- bij belangrijke wijzigingen;
- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften) op verzoek van
de exploitant;
- bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.
Gelet op het Ministerieel Besluit van 28.06.2011 houdende bijkomende regels inzake de verplichte
keuring van privéwaterafvoer zoals opgenomen in het waterverkoopreglement;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
Gelet op de eigen beslissing van 24.11.1989 dat een aansluiting op de openbare riolering enkel mag
worden uitgevoerd door gemeentepersoneel;
Gelet op de eigen beslissing van 24.10.2011 betreffende de richtlijnen voor de keuring van de
privéwaterafvoer;
Overwegende dat de gemeente sterk investeert in de aanleg van gescheiden rioleringen;
Overwegende dat een gescheiden rioleringsstelsel enkel optimaal werkt als de private afkoppeling
voor elk gebouw gebeurt;
Overwegende dat vanaf 01.07.2011 een keuring van de privéwaterafvoer van gebouwen verplicht is;
Overwegende dat in afkoppelingsprojecten voor bestaande gebouwen maatregelen voor het scheiden
van regen- en afvalwater moeten worden genomen, waarvoor de gemeente een
afkoppelingsdeskundige en erkende keurder aanstelt;

Overwegende dat het wenselijk is een belasting te vestigen op het niet optimaal afkoppelen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het
niet optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater.
Art. 2.
De belasting betreft:
1.
Het niet optimaal afkoppelen van hemelwater na aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten;
2.
Het niet plaatsen van een individuele waterzuiveringsinstallatie wanneer deze wordt
opgelegd naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning;
3.
Het niet laten keuren van de privéwaterafvoer zoals opgelegd in de
stedenbouwkundige vergunning en/of aangeduid op het goedgekeurde plan horende
bij de vergunning
4.
Bij het vaststellen dat een situatie op privéterrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem
wetgeving betreffende optimale afkoppeling;
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw op 01.09 van het aanslagjaar.
Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de belasting verschuldigd door de
erfpachter of opstalhouder.
Als er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de
belasting.
Art. 4.
De belasting bedraagt per jaar en per gebouw:
1ste aanslagjaar:
€ 500,00
2de aanslagjaar:
€ 1.000,00
vanaf het 3de aanslagjaar:
€ 1.500,00
Art. 5.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1.
Voor het niet optimaal afkoppelen naar aanleiding van een gescheiden
rioleringsstelsel in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten:
De belasting wordt geheven op elk gebouw gelegen binnen een
afkoppelingsproject, waar, na de datum van de uitvoering van de
afkoppelingswerken (datum van voorlopige oplevering), het hemelwater op het
privéterrein niet optimaal werd afgekoppeld.
De belasting is verschuldigd vanaf 01.09 volgend op het jaar van de uitvoer
van de werken, op basis van de door de afkoppelingsdeskundige bezorgde
attesten van een niet optimale afkoppeling op het privéterrein.
2.
Voor het niet plaatsen van een individuele waterzuiveringsinstallatie wanneer deze
wordt opgelegd naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning:
De belasting wordt geheven op elk gebouw waarvoor nagelaten wordt een
IBA te installeren wanneer deze werd opgelegd naar aanleiding van een
stedenbouwkundige vergunning.
De belasting is verschuldigd vanaf 01.09 volgend op het jaar van de uitvoer
van de werken, zoals vastgelegd in de stedenbouwkundige vergunning.
3.
Voor het niet laten keuren van de privéwaterafvoer zoals opgelegd in de
stedenbouwkundige vergunning en/of aangeduid op het goedgekeurde plan horende
bij de vergunning:
De belasting wordt geheven op elk gebouw waarvoor nagelaten wordt naar
aanleiding van de uitvoering van een rioolaansluiting deze te laten keuren
door een erkend keuringsorganisme.
De belasting is verschuldigd vanaf 01.09 volgend op het jaar van
ingebruikneming van de uitgevoerde werken zonder aflevering van een
conform keuringsattest voor optimale afkoppeling.
Onder ingebruikneming van de uitgevoerde werken wordt o.a. verstaan:

Art. 6.
Art. 7.

datum van inschrijving of vaststelling van bewoning of datum van vaststelling
dat een nieuwe/gewijzigde rioolaansluiting die eigenhandig (zelf of door
eigen aannemer) werd gerealiseerd.
4.
Bij het vaststellen dat een situatie op privéterrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem
wetgeving betreffende optimale afkoppeling:
De belasting wordt geheven op elk gebouw waarvan de afkoppeling op
privéterrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem wetgeving
De belasting is verschuldigd vanaf 01.09 volgend op het jaar van de
vaststelling van de overtreding.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

Art. 0.
25 Vaststelling van het belastingreglement op de inname van het openbaar domein bij werken.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op de
inname van het openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken, onderhouds- en
instandhoudingswerken en andere werken.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
per dag
€ 0,30 per m²
met een minimum van € 25,00 per aanslag.
Art. 4.
De belasting is eveneens van toepassing voor een inname van openbaar domein wanneer
er maatregelen moeten genomen worden ter vrijwaring van de veiligheid in de nabijheid van
een woning of gebouw dat als verwaarloosd werd opgenomen in de Vlaamse inventaris voor
verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid.
Art. 5.
De belasting is niet verschuldigd voor:
bouwmaterialen, werktuigen, containers, ladders, stellingen en voertuigen, gedurende
48 uur van de inname. Wanneer deze termijn overschreden wordt, wordt de
belasting aangerekend vanaf de eerste dag van de bezetting;
werken uitgevoerd door of in opdracht van openbare besturen;
Art. 6.
De belasting wordt vastgesteld op basis van de periode die wordt opgegeven bij de
aanvraag. De belasting wordt enkel verminderd indien de effectieve periode van inname van
het openbaar domein minstens 14 dagen ingekort wordt.
Art. 7.
Bij inname van openbaar domein zonder vergunning wordt de belasting verhoogd naar
€ 0,45 per m² met een minimum van € 37,50. De belasting wordt vastgesteld op basis van
de gegevens waarover de gemeente beschikt.
Art. 8.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 0.

26 Vaststelling van het belastingreglement op de aanvraag van stedenbouwkundige-,
verkavelings- en natuurvergunningen.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna VCRO genoemd;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op de
aanvraag van stedenbouwkundige-, verkavelings- en natuurvergunningen.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning – eenvoudig dossier /
terreinaanlegwerken / technische werken
€ 50,00
2.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning – eenvoudig dossier /
terreinaanlegwerken / technische werken met openbaar onderzoek
€ 100,00
3.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning – uitgebreid dossier
€ 75,00
per te realiseren woonentiteit
€ 75,00
per aanvraag stedenbouwkundige vergunning uitgebreid
dossier voor alle andere constructies dan woonentiteiten
€ 75,00
Een woonentiteit is een gebouw (ééngezinswoning) of deel van een
gebouw (appartement) bestemd voor verblijf van één gezin.
4.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning – uitgebreid dossier
met openbaar onderzoek
€ 125,00
Vanaf de realisatie van een tweede woonentiteit wordt het bedrag
vermeerderd met € 75,00 per woonentiteit.
5.
verkavelingsaanvraag vast bedrag
€ 100,00
en per aangevraagde bouwkavel
€ 100,00
6.
aanvraag verkavelingwijziging vast bedrag
€ 100,00
en per bijkomende bouwkavel
€ 100,00
7.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning
– eenvoudig dossier + afwijking
€ 150,00
8.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning
– uitgebreid dossier + afwijking
€ 175,00
9.
aanvraag stedenbouwkundig attest
€ 40,00
10. meldingsplichtige handeling ter uitvoering van de VCRO
€ 50,00
11. aanvraag natuurvergunning
€ 50,00
Art. 4.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 0.
27 Vaststelling van het belastingreglement op de onbebouwde bouwgronden in woongebied
en op de onbebouwde kavels (activeringsheffing).

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 27.03.2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna DGP genoemd;
Overwegende dat de stad het wenselijk acht om potentiële woonlocaties vrij te maken en om
grondspeculatie tegen te gaan;
Overwegende dat het wenselijk is om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te
activeren in de gemeente;
Overwegende dat de invoering van een activeringsheffing de stad toelaat om de eigenaars van die
gronden en kavels daartoe aan te sporen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Raadslid P. Boschmans vraagt om het stemgedrag van de sp.a-fractie te notuleren.
‘De sp.a-fractie herhaalt zijn opmerking. De sp.a-fractie vindt het oneerlijk dat spaarders die een stukje
bouwgrond hebben voor hun kinderen daarop belast worden. De fractie vindt dat er vrijstelling zou
moeten zijn voor 1 bouwgrond per kind.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Allessia Claes, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op
onbebouwde bouwgronden in woongebied en op onbebouwde kavels.
Art. 2.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende
uitgeruste weg in de zin van artikel 4.3.5. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
gelegen zijn in een woongebied of een woonuitbreidingsgebied dat reeds voor
bebouwing in aanmerking komt blijkens een principiële beslissing of op grond van
artikel 5.6.6. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
kavels: de in een verkavelingsvergunning van een niet-vervallen verkaveling
afgebakende percelen;
onbebouwd: beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van
onbebouwde percelen, volgens artikel 5.6.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar
is van de bouwgrond of kavel.
Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de belasting verschuldigd door de
erfpachter of de opstalhouder.
Als er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de
verschuldigde belasting.
Art. 4.
De belasting wordt berekend per strekkende meter lengte van de bouwgrond palende aan
een openbare weg, of van de kavel palende aan een al dan niet verwezenlijkte weg die
voorkomt in de verkavelingsvergunning en bedraagt:
1.
1ste of enig perceel
€ 20,00 per meter - minimum € 250,00 per perceel
2.
2de perceel
€ 25,00 per meter - minimum € 450,00 per perceel
3.
3de perceel en volgende
€ 35,00 per meter - minimum € 700,00 per perceel
Elk gedeelte van een meter wordt als een volle meter beschouwd.
Indien een perceel aan verscheidene straten paalt, is de langste perceellengte langs één
van deze wegen de grondslag van de belastingberekening.
Wanneer het perceel begrepen is in een afgesneden hoek, gevormd door twee wegen, is de
belastbare lengte gelijk aan de langste van de rechte perceellengten, vermeerderd met de
helft van de afgesneden hoek.
Art. 5.
Voor de berekening van het bedrag van de belasting wordt het perceel met de kleinste
lengte als 1ste perceel beschouwd, het perceel met de grootste lengte als laatste.
Art. 6.
Van de belasting zijn vrijgesteld:
de eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde

Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.
Art. 12.

kavel, bij uitsluiting van enig ander onroerend goed in België of in het buitenland.
Deze vrijstelling geldt voor een periode van vijf aanslagjaren die volgen op de
verwerving van het goed;
de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwde bouwgrond in
woongebied of onbebouwde kavel per kind ten laste.
Deze vrijstelling geldt maximaal gedurende de vijf aanslagjaren die volgen op de
verwerving van het goed.
de sociale woonorganisaties en het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid
voor Vlaams-Brabant;
Stad en OCMW Scherpenheuvel-Zichem;
de verkavelaars en dit gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat
volgt op:
de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg, indien de
verkavelingsvergunning geen werken omvat;
de afgifte van het attest vermeld in artikel 4.2.16 § 2 Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening indien de verkavelingsvergunning werken omvat.
De belasting wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die tijdens het aanslagjaar niet
voor bebouwing kunnen worden bestemd ingevolge:
hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden;
de Pachtwet van 04.11.1969. Het bewijs van de pacht moet geleverd worden aan de
hand van een authentieke akte of een geregistreerde onderhandse akte. Er moet aan
alle voorwaarden van de pacht voldaan worden;
een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw
onmogelijk maakt;
een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de
beperkte omvang van de bouwgrond of kavel, of hun ligging, vorm of fysieke toestand.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden aan de hand van de gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

Art. 0.
28 Vaststelling van het belastingreglement op de tweede verblijven.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Neen:
Onthouding:

Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder

Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de
tweede verblijven.
Art. 2.
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid
waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister.
Het betreft landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle
andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans
en die al dan niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari
van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf.
Art. 4.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar volgens de toestand op 1 januari
van het aanslagjaar.
Art. 5.
De belasting wordt vastgesteld per tweede verblijf dat volgens het gewestplan AarschotDiest (K.B. d.d. 7 november 1978) gelegen is:
in een woongebied in de ruime zin
€ 1.000,00
buiten de woongebieden en de recreatiegebieden
of in een recreatiegebied waarvoor een RUP
kleinschalig wonen is opgemaakt
€ 750,00
in een recreatiegebied
€ 350,00
Art. 6.
Als tweede verblijf wordt niet beschouwd:
de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes maanden
opgesteld blijven om als woongelegenheid te dienen;
de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend terrein voor
openluchtrecreatieve verblijven.
Art. 7.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 8.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 9.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Art. 10. De ambtshalve ingekohierde belasting word verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 11. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 0.
29 Vaststelling van het retributiereglement voor de administratieve prestaties.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven op de administratieve prestaties.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de persoon die de prestatie vraagt.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
fotokopies van gemeentelijke administratieve documenten:
A4
€ 0,15 per stuk
A3
€ 0,30 per stuk
plannen
€ 5,00 per meter
optie plooien
€ 0,50 per stuk
2.
lijsten uit het bevolkingsregister en uit het vreemdelingenregister:
1 tot en met 20 gegevens
€ 1,25 per gegeven
21 tot en met 1000 gegevens
€ 25,00 per lijst
meer dan 1000 gegevens
€ 50,00 per lijst
3.
stedenbouwkundige inlichtingen met betrekking
tot een eigendomsoverdracht:
€ 80,00 per aanvraag
4.
buitengewoon opzoekingswerk in onder meer
registers en archieven:
€ 15,00 per half uur
Hierbij wordt elk begonnen half uur voor een volledig half uur geteld.
5.
voltrekken huwelijk:
weekdag
€ 25,00
zaterdag
€ 100,00
feestdag (uitgezonderd zondag)
€ 175,00
Op zondag worden geen huwelijken voltrokken
Art. 4.
Wanneer de aanvrager om de toezending per aangetekend schrijven verzoekt, wordt het
bedrag van de retributie vermeld in artikel 3 verhoogd met de verzendingskosten van de
aangetekende zending.
Art. 5.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag of na ontvangst van de factuur en binnen
de termijn die daarop vermeld is.
Art. 6.
Het retributiereglement van 21.03.2013 op de administratieve prestaties wordt opgeheven
met ingang van 01.01.2017.
Art. 0.
30 Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van toeristisch materiaal.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de stad toeristisch materiaal aanbiedt zoals brochures, sleutelhangers, …
en dat het billijk is hiervoor een vergoeding te vragen;
Overwegende dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen kan machtigen tot
het heffen van retributies zodat het college bevoegd is tot het vaststellen van de tarieven;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op het wisselende aanbod van onder
andere folders en brochures en de prijs daarvoor;
Gelet op de bespreking;
Raadslid A. Claes vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘De N-VA-fractie heeft geen probleem met dit reglement want het gaat over promotiemateriaal van
eigen streek en toerisme.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,

Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven op de verkoop van toeristisch materiaal.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de koper.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
boek “Scherpenheuvel, het Jeruzalem van de lage landen”
€ 15,00
2.
sleutelhanger erfgoedwandeling
€ 1,00
3.
folders, brochures, kaarten, boeken:
op basis van de werkelijke kostprijs
Art. 4.
Het vaststellen van het tarief van het materiaal in artikel 3 punt 3, wordt gedelegeerd aan het
college van burgemeester en schepenen gedurende de volledige geldigheid van het
retributiereglement.
Art. 5.
De retributie moet betaald worden bij de aankoop.
Art. 6.
Het retributiereglement van 21.03.2013 op de verkoop van toeristisch materiaal wordt
opgeheven met ingang van 01.01.2017.
Art. 0.
31 Vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven op het elektriciteitsverbruik door middel van
de elektriciteitskasten die hiervoor door de gemeente ter beschikking gesteld worden.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
A. voor kermissen:
1.
per exploitant die gebruik maakt van een
elektriciteitskast van de gemeente:
€ 25,00 vaste prijs
2.
variabele kost:
1.
per kermisattractie:
- tot 5 Kva
€ 2,50 per dag
- tot 15 kVA
€ 5,00 per dag
- tot 25 kVA
€ 8,00 per dag
2.
per woonwagen:
€ 2,00 per dag
3.
per koelwagen:
€ 5,00 per dag
Een dag wordt hierbij gezien als een kermisdag zoals vastgesteld in het kermisreglement.
Het aangerekende vermogen is het vermogen bij volledige belasting zoals opgegeven door
de aanvrager. Indien bij controle ter plaatse blijkt dat het opgegeven vermogen hoger of
lager is dan het werkelijk vermogen, wordt de retributie aangepast aan het werkelijk
vermogen.
B. voor evenementen:
1.
voor verenigingen en organisaties
van Scherpenheuvel-Zichem:
€ 25,00 per elektriciteitskast, per dag
2.
voor andere verenigingen en organisaties:
€ 50,00 per elektriciteitskast, per dag

Art. 4.
Art. 5.

Deze tarieven zijn inclusief het elektriciteitsverbruik.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 27.04.2009 op het elektriciteitsverbruik kermissen wordt
opgeheven.

Art. 0.
32 Vaststelling van het retributiereglement op de graf- en columbariumconcessies en op de
herdenkingsplaatjes.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het stedelijk huishoudelijk reglement van 29.10.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Overwegende dat een concessie rechten verleent op de gronden van de stedelijke begraafplaatsen;
Overwegende dat het gebruikelijk en wenselijk is dat de overledenen ter aarde besteld worden op de
begraafplaats van hun woonplaats;
Overwegende dat, in geval van behoud onder concessie van een gewoon graf bij gelegenheid van
een ruimingsactie waartoe de gemeenteraad de ouderdom voor verval van de graven heeft
vastgesteld, een verhoogd tarief verantwoord is voor bezetting van een niet tot concessie bestemd
perceel en dit niet alleen voor de toekomst maar ook voor het verleden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven op:
graf- en columbariumconcessies;
het plaatsen van een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil voor asverstrooiden
door het bestuur;
het plaatsen van een afdekplaat voor niet-geconcedeerde columbariumnissen
door het bestuur;
herdenkingsteken sterrenweide.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
concessie voor 30 jaar:
inwoners
niet-inwoners
begraving in volle grond
van 1 of 2 lijken of asurnen
€ 1.200,00
€ 2.400,00
bijzetting in columbarium van
1, 2 of 3 asurnen per nis
€ 400,00
€ 800,00
urnegraf voor 1, 2 of 3 asurnen
€ 400,00
€ 800,00
De retributie voor hernieuwing naar aanleiding van een opvolgend overlijden wordt
proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige
concessie overschrijdt
De retributie voor hernieuwing naar aanleiding van verval van de concessie is gelijk
aan de retributie voor inwoners voor een concessie van 30 jaar.
2.
plaatje op herdenkingszuil voor
inwoners
niet-inwoners
asverstrooiden
€ 25,00
€ 50,00
3.
afdekplaat voor niet-geconcedeerde
inwoners
niet-inwoners
columbariumnis
€ 150,00
€ 300,00
4.
herdenkingsteken sterrenweide
€ 15,00
€ 15,00
Art. 4.
In het geval bedoeld in art. 22 laatste alinea van het stedelijk huishoudelijk reglement van
29.10.2004 op de begraafplaatsen worden de retributietarieven als volgt vastgesteld:

-

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

drievoudig tarief ingeval van concessie ter plekke na vaststelling door de
gemeenteraad van de ouderdom voor de te ruimen gewone graven;
enkelvoudig tarief ingeval van concessie ter plekke op de gewone graven die
ingevolge ligging in een oud perceel, verplaatst zouden worden.
De retributie inwoner/niet-inwoner wordt beoordeeld bij overlijden van de eerste begunstigde
van de concessie.
Inwoner is de persoon die op het ogenblik van overlijden:
ingeschreven is in het gemeentelijk bevolkingsregister, vreemdelingenregister of
wachtregister;
effectief in de gemeente woont en die krachtens wettelijke bepalingen of internationale
overeenkomsten vrijgesteld is van inschrijving;
met de vorige categorieën wordt gelijkgesteld, te weten de persoon die de vijf laatste
jaren voor zijn overlijden minstens één jaar in de gemeente ingeschreven was of wat
de tweede categorie betreft: het bewijs levert van werkelijke woonst gedurende de
vermelde periode en duur.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag of na ontvangst van de factuur en binnen
de termijn die daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 21.03.2013 en latere wijzigingen, op graf- en columbariumconcessies en herdenkingsplaatjes wordt opgeheven met ingang van 01.01.2017.

Art. 0.
33 Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van compostvaten en -bakken en
keukenafvalbakjes.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven de verkoop van compostvaten, -bakken en
beluchtingsstokken en van keukenafvalbakjes en kleine composteerbare zakjes.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
compostvat
€ 30,00 per vat
2.
compostbak
€ 50,00 per bak
3.
beluchtingsstok
€ 6,00 per stok
4.
keukenafvalbakjes
€ 2,50 per stuk
5.
kleine composteerbare zakjes (50 st/rol)
€ 2,50 per rol
Art. 4.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.
Art. 5.
De retributiereglementen van 21.03.2013 op de verkoop van compostvaten en op de
verkoop van keukenafvalbakjes en composteerbare zakjes, worden opgeheven met ingang
van 01.01.2017.
Art. 0.
34 Opheffing van het retributiereglement op de verkoop van startpakketten herbruikbare
luiers.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het retributiereglement van 24.11.2005 op de verkoop van startpakketten herbruikbare luiers;

Overwegende dat deze pakketten niet meer verkocht worden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art.

Het retributiereglement van 24.11.2005 op de verkoop van startpakketten
herbruikbare luiers wordt opgeheven met ingang van 01.01.2017.

Art. 0.
35 Vaststelling van het retributiereglement op het uitlenen van stedelijk signalisatiemateriaal
en podium.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat bij sommige evenementen de impact op het verkeer zo groot is dat er door het
stadsbestuur bepaald wordt dat er zeer veel signalisatie noodzakelijk is; dat het daarom aangewezen
is om een maximumbedrag voor dit signalisatiemateriaal vast te stellen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven op het uitlenen van stedelijk
signalisatiemateriaal en podium.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
signalisatiemateriaal:
vast bedrag per uitlening:
administratiekost
€ 10,00
per dag:
knipperlicht + batterij
€ 1,00
bareel met teken + 2 sokkels
€ 2,50
bareel zonder teken + 2 sokkels
€ 2,00
verkeersteken met sokkel
€ 1,00
verkeersteken zonder sokkel
€ 1,00
wegwijzer met sokkel
€ 1,00
wegwijzer zonder sokkel
€ 1,00
nadar
€ 0,20 per element
sokkel
€ 0,50
Bij evenementen bedraagt de retributie voor signalisatiemateriaal maximum € 250,00
per evenement met inbegrip van de eventuele vervoerskosten.
Signalisatiemateriaal wordt enkel uitgeleend aan :
particulieren;
verenigingen.
Wanneer er een feestdag vóór of achter de uitleenperiode valt, worden de materialen
een dag eerder of later afgehaald of geleverd. Hiervoor wordt geen vergoeding
aangerekend.
2.
podium, vervoer inbegrepen:

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

vast bedrag per uitlening:
zonder overkapping
€ 100,00
met overkapping
€ 350,00
Het podium wordt enkel uitgeleend aan:
verenigingen;
scholen op het grondgebied van de stad.
Signalisatiemateriaal en podium kunnen enkel uitgeleend worden indien deze geplaatst
worden op grondgebied Scherpenheuvel-Zichem.
Enkel een ander gemeentebestuur kan nadar of podium aanvragen voor gebruik op hun
grondgebied. Deze worden dan opgehaald en teruggebracht door het gemeentebestuur die
de aanvraag gedaan heeft.
Bij laattijdige aanvragen (minder dan 3 werkdagen op voorhand) wordt een bijkomende kost
van € 50,00 aangerekend.
Het signalisatiemateriaal moet door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht worden.
Indien het ter plaatse moet gebracht en gehaald worden, wordt er een bijkomende
vergoeding aangerekend voor het vervoer heen en terug:
per auto of bestelwagen
€ 12,50
per vrachtwagen
€ 25,00
De gebruiker moet het materiaal terugbrengen in de staat waarin het zich bevond bij het
uitlenen.
Bij schade of verlies van het uitgeleende materiaal zal de werkelijke kostprijs voor de
herstelling of vervanging bijkomend aangerekend worden.
De retributie op signalisatiemateriaal en podium is niet verschuldigd door
onderwijsinstellingen voor zover de manifestatie louter gericht is op de schoolactiviteiten.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 21.03.2013 op het uitlenen van gemeentelijke materialen en
verkeerssignalisatie wordt opgeheven met ingang van 01.02.2017.

Art. 0.
36 Vaststelling van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het KB van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg, hierna de wegcode genoemd;
Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, meer bepaald hoofdstuk V/1, waarbij aan de
gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren;
Gelet op het MB van 09.01.2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op het MB van 07.05.1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;
Overwegende dat de stad een daadwerkelijk handhavingsbeleid dient te voeren en dat dit de enige
manier is om het parkeergebeuren in goede banen te leiden, dat de gemeente in eerste instantie haar
patrimonium onder welbepaalde omstandigheden ter beschikking stelt en dat hiervoor een passende
vergoeding gevraagd wordt bij middel van een stedelijke retributie;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven voor het parkeren van motorvoertuigen op
de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar een blauwe zonereglementering van toepassing is.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de eigenaar of de bestuurder van het voertuig.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor de maximale duur die toegelaten is
voor het parkeren:
gratis
in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) zoals omschreven in
artikel 27.1 van de wegcode
op een openbare weg met blauwe zone reglementering zoals omschreven in
artikel 27.2 van de wegcode
2.
voor elke periode die langer is dan deze
die gratis is
€ 25,00
per inbreuk
De voor de gebruiker toegelaten parkeerduur wordt vastgelegd aan de hand van de
parkeerschijf die overeenkomstig artikel 27.1.1 en artikel 27.1.2 van de wegcode moet
aangebracht en gebruikt worden.
De retributie is niet verschuldigd door:
de mindervaliden, indien zij houder zijn van een speciale kaart uitgereikt door een
officiële instelling overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving;
houders van een schriftelijke parkeertoelating uitgereikt door de stad.
De vermelde kaart moet op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig
aangebracht zijn.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 21.03.2014 en latere wijzigingen op het parkeren in zones met
beperkte parkeertijd wordt opgeheven met ingang van 01.01.2017.

Art. 0.
37 Vaststelling van het retributiereglement op werken uitgevoerd door stadspersoneel.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het stadspersoneel bepaalde werken uitvoert ten behoeve van derden;
Overwegende dat deze taken van allerlei aard kunnen zijn zoals herstel van schade aan het
stadspatrimonium, bij vordering door politie of brandweer bij ongevallen of in geval van
volksgezondheid en veiligheid;
Overwegende dat het passend is de kosten van deze werken en diensten te recupereren door middel
van een retributie;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven op de werken uitgevoerd door
stadspersoneel.
Art. 2.
Onder werken wordt verstaan:
het vrijmaken en herstellen van het stedelijk patrimonium;
van rechtswege noodzakelijke tussenkomsten van de stadsdiensten;
werken voor derden, uitgevoerd door de stad als beheerder van het openbaar domein.
Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de persoon voor wie de werken uitgevoerd worden of door
degene die de schade veroorzaakt heeft.
Art. 4.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
personeel:
per arbeider
€ 30,00
per uur
2.
voertuigen:
bestelwagen/traktor
€ 35,00
per uur
vrachtwagen
€ 40,00
per uur

Art. 5.
Art. 6.

graaf- laadmachine
€ 40,00
per uur
3.
gebruikte materialen:
de werkelijke kostprijs
Bij werken met betrekking tot het inzamelen en afvoeren van afvalwater wordt het totaal
bedrag verhoogd met 21 % BTW.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 21.03.2013 en latere wijzigingen, op de prestaties uitgevoerd
door stadspersoneel wordt opgeheven met ingang van 01.01.2017.

Art. 0.
38 Vaststelling van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Overwegende dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en
aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten
einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;
Overwegende dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie
van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en
Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;
Overwegende dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en
dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 tot en met 31.12.2019 wordt een retributie geheven op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van
werken aan permanente nutsvoorzieningen in uitvoering en met toepassing van de Code
voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Art. 2.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden
(zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-,
e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten,
stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;
telecommunicatie;
radiodistributie en kabeltelevisie;
de transmissie van enigerlei data,ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die
installaties kan aangesloten worden;
alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens a
aanzien als nutsvoorzieningen.
Art. 3.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of
indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Art. 4.
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de nutsvoorziening.

Art. 5.

Art. 6.

De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor sleufwerken:
in rijwegen
€ 2,17
in voetpaden
€ 1,63
in aardewegen
€ 0,98
De retributie is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte
voor alle sleufwerken.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt de retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening
60 % van hogervermelde bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een begonnen meter wordt als een volledige lopende meter in rekening
gebracht.
2.
voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken,
herstellingen, kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van
maximum 3 m²:
per kalenderjaar en per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de gemeente
€ 1,09
ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij:
per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de gemeente
€ 0,54
Deze retributies zijn verschuldigd voor het einde van ieder jaar.
Elke nutsmaatschappij doet vóór 15 december van ieder jaar aangifte van het aantal
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.

Art. 0.
39 Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van tickets voor socio-culturele en
toeristische activiteiten ingericht door de stad of in samenwerking met de stad.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat er door de stad verschillende socio-culturele en toeristische activiteiten
georganiseerd worden;
Overwegende dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen kan machtigen tot
het heffen van retributies zodat het college bevoegd is tot het vaststellen van de tarieven;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op de wisselende kostprijzen van de
activiteiten;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt er een retributie geheven op de verkoop van tickets voor socioculturele en toeristische activiteiten.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
minimum
maximum
1.
wandelingen
€ 2,00
€ 5,00
2.
muziekoptreden
€ 10,00
€ 25,00
3.
klankenstroom (zonder wandeling)
€ 10,00
€ 15,00
4.
Week van de Amateurkunsten, uitgezonderd
de tentoonstellingen en het openingsfeest
€ 1,50
€ 5,00

Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.

5.
toneel
€ 5,00
€ 15,00
6.
kinderworkshop
€ 3,00
€ 15,00
7.
tentoonstellingen
€ 3,00
€ 15,00
Er kunnen ook gratis activiteiten georganiseerd worden.
Het vaststellen van de retributie wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en
schepenen gedurende de volledige geldigheid van het retributiereglement.
Bij annulatie door de betrokken dienst van een volledige activiteit, wordt de ticketprijs
volledig terugbetaald.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.
Het retributiereglement van 02.03.2015 op de verkoop van tickets voor voorstellingen van de
week van de amateurskunsten wordt opgeheven met ingang van 01.01.2017.

Art. 0.
40 Opheffing van het retributiereglement voor het verwijderen van aanplakbrieven.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het retributiereglement van 29.12.2003 voor het verwijderen van in overtreding aangebrachte
aanplakbrieven, teksten of tekeningen;
Overwegende dat dit in het GAS reglement werd opgenomen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art.

Het retributiereglement van 29.12.2003 voor het verwijderen van in overtreding
aangebrachte aanplakbrieven, teksten of tekeningen wordt opgeheven met ingang
van 01.01.2017.

Art. 0.
41 Vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van de stedelijke
sportinfrastructuur.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het gebruikersreglement voor het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.07.2017 wordt een retributie geheven op het gebruik van de stedelijke
sportinfrastructuur.
Art. 2.
De stedelijke sportinfrastructuur kan uitsluitend gebruikt worden voor sportactiviteiten.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld volgens de categorie van gebruikers en volgens de aard van
de activiteit.

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.

De categorieën van gebruikers zijn:
A1
erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem voor activiteiten gericht op
volwassenen (+ 18 jaar), stedelijke adviesraden, door de hoger overheid erkende
welzijnsinstanties met een actieve werking op het grondgebied en/of voor inwoners van
Scherpenheuvel-Zichem voor activiteiten gericht op volwassenen (+ 18 jaar), politieke
partijen van Scherpenheuvel-Zichem;
A2
erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem voor activiteiten gericht op
jongeren (- 18 jaar), onderwijsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem buiten de
schooluren, door de hoger overheid erkende welzijnsinstanties met een actieve werking op
het grondgebied en/of voor inwoners van Scherpenheuvel-Zichem voor activiteiten gericht
op jongeren (- 18 jaar);
B
onderwijsinstellingen buiten Scherpenheuvel-Zichem, overheidsinstellingen, door
Sport Vlaanderen erkende sportfederaties, ISB vzw, door de hoger overheid erkende
welzijnsinstanties met geen actieve werking op het grondgebied en/of voor inwoners van
buiten Scherpenheuvel-Zichem;
C
alle andere gebruikers die niet onder A1, A2 of B vallen.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
Sporthal Averbode en Scherpenheuvel:
aard activiteit
A1
A2
B
C
training (per uur)
€ 10
€5
€ 20
€ 31
match zonder inkom (per match)
€ 15
€ 7,50
€ 31
€ 46
match met inkom (per match)
€ 31
€ 15
€ 61
€ 91
dagtarief zonder inkom
€ 101
€ 51
€ 202
€ 303
dagtarief met inkom
€ 202
€ 101
€ 404
€ 606
2.

Sportzalen:
1/3 sporthal Averbode
1/3 sporthal Scherpenheuvel
gevecht- en danssportzaal Averbode
sportzaal Schoonderbuken
aard activiteit
A1
training (per uur)
€5
match (per match)
€8
dagtarief
€ 41
Kleedkamer (voor apart gebruik)
€ 16

Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.

A2
€ 2,50
€4
€ 20
€8

B
€8
€ 16
€ 81
€ 33

C
€ 12
€ 24
€ 121
€ 49

Zijn vrijgesteld van de betaling van de retributie:
- een organisatie uitgaande van de stad
- onderwijsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem tijdens de schooluren
- OCMW Scherpenheuvel-Zichem
- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant
- Vriendenkring brandweer Scherpenheuvel-Zichem
- politiezone Demerdal - DSZ
- Vriendenkring politie Demerdal DSZ
- sportregio Winge-Demervallei (en latere rechtsopvolgers)
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag of na ontvangst van de factuur en binnen
de termijn die daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 23.10.2013 op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur
wordt opgeheven met ingang van 01.01.2017.

Art. 0.
42 Vaststelling van het retributiereglement op het onderhoud van grasvelden ten behoeve van
verenigingen.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het stadspersoneel bepaalde velden onderhoudt ten behoeve van verenigingen;

Overwegende dat het passend is de kosten van deze werken te recupereren door middel van een
retributie;
Gelet op het gebruikersreglement voor het onderhoud van grasvelden ten behoeve van verenigingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven op het onderhoud van velden ten behoeve
van verenigingen;
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de vereniging voor wie de prestatie wordt uitgevoerd.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
per onderhoudsbeurt
€ 40,00
per veld
2.
per kalenderjaar
€ 525,00
per veld
Art. 4.
De retributie moet, voorafgaand aan de prestaties, betaald worden na ontvangst van de
factuur en binnen de termijn die daarop vermeld is.
Art. 5.
Het retributiereglement van 23.10.2013 op het onderhoud van grasvelden ten behoeve van
verenigingen wordt opgeheven met ingang van 01.01.2017.
Art. 0.
43 Vaststelling van het retributiereglement op diensten van de openbare bibliotheek.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven op de hierna vermelde diensten van de
openbare bibliotheek.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de ontlener.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
lidmaatschap:
iedereen wordt gratis ingeschreven en ontvangt kosteloos een lezerspas
duplicaat lezerspas
€ 1,50
2.
ontlenen van materialen voor 3 weken of bij verlenging:
per boek, stripverhaal of tijdschrift
gratis
per cd
€ 0,30
per dvd
€ 1,00
3.
laattijdige inlevering:
per boek, stripverhaal of tijdschrift
€ 0,30 per week
per cd
€ 0,30 per week
per dvd
€ 1,00 per week
4.
reserveringen:
eigen of interbibliothecair materiaal
€ 1,00 per object
5.
verlies of beschadiging:
de lener moet zorgen voor vervanging van het materiaal
voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn wordt een forfaitair bedrag van
€ 10,00 voor een strip of tijdschrift en van € 20,00 voor een boek, cd of dvd

Art. 4.
Art. 5.

aangerekend.
vervanging beschadigde boekentag
€ 1,00 per tag
6.
gebruik van internet:
gratis
7.
verkoop van afgevoerde boeken
€ 1,00 per boek
8.
fotokopies of afdrukken van internet:
A4
€ 0,15 per stuk
A3
€ 0,30 per stuk
De retributie moet contant betaald worden.
Het retributiereglement van 21.03.2013 op diensten van de openbare bibliotheek wordt
opgeheven met ingang van 01.01.2017

Art. 0.
44 Vaststelling van het retributiereglement van het stedelijk onderwijs.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43, §2, 15° van het Gemeentedecreet;
Gelet op het vigerende schoolreglement;
Overwegende dat volgende in het schoolreglement vermelde diensten en materialen door het
schoolbestuur aangeboden worden tegen betaling:
1. het middagtoezicht;
2. de meerdaagse extra-muros activiteiten;
3. soep;
4. het schoolzwemmen;
5. de nieuwjaarsbrieven;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt in het stedelijk onderwijs een retributie geheven op:
1. het middagtoezicht;
2. de meerdaagse extra-muros activiteiten;
3. soep;
4. het schoolzwemmen;
5. de nieuwjaarsbrieven;
Art. 2.
De tarieven van de retributies vermeld in artikel 1, punt 1 en tot en met punt 5 zijn
opgenomen in het laatst goedgekeurde schoolreglement.
Art. 3.
De retributie is verschuldigd door al wie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek
(rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot betaling van de kosten in het kader van de
plicht tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind.
de
Art. 4.
De leerlingen van het 6 leerjaar van het stedelijk onderwijs worden vrijgesteld van de
retributie vermeld in artikel 1, punt 4.
Art. 5.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 6.
Het retributiereglement van 23.10.2014 van het stedelijk onderwijs wordt opgeheven met
ingang van 01.01.2017.
Art. 0.
45 Goedkeuring van meerjarenplanwijziging 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Michiel
Messelbroek.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.09.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Raadslid M. Van Torre vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘De N-VA-stemt neen omdat het cijfermateriaal 2017 m.b.t. de monumentale pastorie niet correct is. In
2017 zal er een budgetwijziging nodig zijn om de cijfers correct op te nemen.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.09.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
46 Goedkeuring van meerjarenplanwijziging 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 10.10.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Neen:
Onthouding:

Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Ben Mattheus
Sara De Kock, Allessia Claes, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder

Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 10.10.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
47 Kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode: akteneming budgetwijziging 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 05.10.2016 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2016 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de
kerkraad in zitting van 24.08.2015 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 26.11.2015;
Overwegende dat via de budgetwijziging alle ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de abdijkerk
geschrapt worden zodat enkel de ontvangsten en uitgaven van de dorpskerk en van de eredienst zelf
nog opgenomen zijn in het budget van de kerkfabriek;
Overwegende dat dit geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke exploitatietoelage aangezien de
abdij alle uitgaven met betrekking tot de abdijkerk integraal terugbetaalt aan de kerkfabriek;
Overwegende dat bijgevolg geen wijziging van het meerjarenplan vereist is maar dat een actualisering
van het meerjarenplan wordt bijgevoegd;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist
Averbode, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 05.10.2016 en die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
48 Kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg: akteneming budgetwijziging 2016.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg, goedgekeurd door de kerkraad
in zitting van 18.05.2016 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 17.04.2013 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
05.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef
Keiberg, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 18.05.2016 en die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
49 Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: akteneming budgetwijziging 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 12.09.2016 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2016 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de
kerkraad in zitting van 12.09.2016 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Sint-Michiel
Messelbroek, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.09.2016 en die als bijlage bij
dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de

kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
50 Kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar: akteneming budgetwijziging
2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 07.07.2016 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2016 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 09.08.2013 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 05.12.2013
(aanpassingen goedgekeurd door kerkraad in zitting van 15.04.2014);
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Heilig Hart en
Sint-Antonius van Padua Okselaar, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 07.07.2016
en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
51 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel: akteneming budgetwijziging 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 19.09.2016 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2016 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel;

Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de
kerkraad in zitting van 21.09.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26.11.2015;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Onze-LieveVrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 19.09.2016 en die als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
52 Kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken: akteneming
budgetwijziging 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 05.09.2016 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 14.10.2013 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
05.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef en
Antonius van Padua Schoonderbuken, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
05.09.2016 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
53 Kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode: akteneming budget 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;

Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2017 van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 05.10.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over budget 2017
van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de kerkraad
in zitting van 24.08.2015 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 26.11.2015;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2017 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 05.10.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
54 Kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg: akteneming budget 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2017 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
18.05.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over budget 2017
van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 17.04.2013 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 05.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2017 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 18.05.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
55 Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: akteneming budget 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2017 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 12.09.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over budget 2017
van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de
kerkraad in zitting van 12.09.2016 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2017 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.09.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
56 Kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar: akteneming budget 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2017 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 07.07.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over budget 2017
van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 09.08.2013 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 05.12.2013
(aanpassingen goedgekeurd door kerkraad in zitting van 15.04.2014);
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2017 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius
van Padua Okselaar, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 07.07.2016 en dat als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.

57 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel: akteneming budget 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2017 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 19.09.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over budget 2017
van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 21.09.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26.11.2015;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2017 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Scherpenheuvel, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 19.09.2016 en dat als bijlage
bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
58 Kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken: akteneming budget 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2017 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 05.09.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over budget 2017
van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 14.10.2013 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 05.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2017 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van

Art. 2.

Padua Schoonderbuken, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 05.09.2016 en dat als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

Art. 0.
59 Kerkfabriek Sint-Pieter Testelt: aanpassing budget 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2017 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
10.10.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over budget 2017
van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt;
Overwegende dat het budget niet past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 10.10.2016 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Overwegende dat de gemeenteraad volgens artikel 49 van het decreet van 07.05.2004 het budget kan
aapassen aan het meerjarenplan;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Allessia Claes, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad past budget 2017 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 10.10.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, aan het
gewijzigde meerjarenplan aan.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
60 Kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: akteneming budget 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;

Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 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;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 25.07.2016 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2017 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 04.07.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 20.10.2016 van het erkend representatief orgaan over budget 2017
van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 02.09.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26.11.2015;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2017 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 04.07.2016 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
61 Toetreding tot interlokale vereniging it-punt.
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 en 43;
Gelet op artikel 6 van het decreet van 6.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking: de
intergemeentelijke samenwerking heeft geen rechtspersoonlijkheid en neemt de vorm aan van een
interlokale vereniging;
Overwegende dat het Autonoom Provinciebedrijf VERA, met maatschappelijk zetel te 3018 LeuvenWijgmaal, Vaartdijk 3/001, de samenwerking tussen de lokale besturen in Vlaams-Brabant op het vlak
van informatica en eGovernment wil versterken door de oprichting van een kostendelende vereniging
onder de vorm van een interlokale vereniging it-punt;
Gelet op de overeenkomst van 23.02.2016 tot oprichting van de interlokale vereniging it-punt;
Overwegende dat ILV it-punt volgende diensten kostendelend organiseert: IT-beheerder, projectleider,
architect voor de ICT-omgeving en helpdeskmedewerker;
Overwegende dat de stad een eigen informaticus in dienst geeft maar er extra ondersteuning nodig is;
Overwegende dat VERA als neutraal ICT-steunpunt onafhankelijk advies en kwaliteitsvolle
dienstverlening bieden;
Overwegende dat structureel samenwerken de kostenefficiëntie verhoogt, voor tijdswinst zorgt door
actieve kennisdeling en bijdraagt tot meer professionaliteit en innovatiekracht;
Overwegende dat de vereniging een samenwerking tot stand brengt tussen partijen met het oog op de
digitalisering van dienstverlening, een taak van algemeen belang die op alle partijen gezamenlijk rust;
Overwegende dat de vereniging zich tot doel stelt haar leden te ondersteunen op het vlak van egovernment, informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde ITdienstverlening. Ze functioneert daarbij als een kostendelende vereniging waaraan opdrachten
binnen een horizontale samenwerking rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd;
Overwegende dat de vereniging al haar werkzaamheden verricht ten behoeve van de deelnemers;
Overwegende dat de geografische omvang van deze werkzaamheden in hoofdzaak beperkt blijft tot
het grondgebied van de deelnemende besturen;
Overwegende dat de vereniging uitsluitend wordt beheerst door doelstellingen en overwegingen van
algemeen belang. Zij heeft geen commerciële doelstelling;
Overwegende dat de vereniging alle daden, handelingen of verrichtingen kan stellen, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn de verwezenlijking
ervan te begunstigen;
Overwegende dat de vereniging betrekkingen kan aangaan met ondernemingen in de privésector op
voorwaarde dat deze strikt bijkomstig blijven ten opzichte van haar maatschappelijk doel;

Overwegende dat de samenwerking die deze overeenkomst tot stand brengt, uitsluitend wordt
beheerst door overwegingen en eisen die verband houden met het nastreven van doelstellingen van
algemeen belang;
Overwegende dat de vereniging op de open markt niet meer dan 20% van de onder deze
samenwerking vallende activiteiten voor haar rekening neemt;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy Cortens,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De voorgelegde overeenkomst van 23.02.2016 tot oprichting van de interlokale vereniging itpunt wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Het huishoudelijk reglement zoals in bijlage 1 gevoegd bij de overeenkomst tot oprichting
wordt goedgekeurd.
Art. 3.
Het bestuur treedt met ingang van 01.01.2017 toe tot de interlokale vereniging it-punt door
ondertekening van het voorgelegde “addendum tot toetreding aan de interlokale vereniging
it-punt”.
Art. 4.
Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, van toepassing.
Art. 0.
62 Aanduiding van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het
beheerscomité interlokale vereniging it-punt.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikels 6 tot en
met 9;
Gelet op de overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging it-punt, artikel 6;
Overwegende dat het bestuur afvaardiging dient aan te wijzen voor het beheerscomité van de
interlokale vereniging it-punt;
Gelet op onze beslissing van heden betreffende de toetreding tot de interlokale vereniging it-punt;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Tony Vancauwenbergh (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Tony Vancauwenbergh
Ja:
23
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
22
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Tony Vancauwenbergh, schepen, wonende te Lobbensestraat 110, 3271 ScherpenheuvelZichem wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor het beheerscomité van interlokale
vereniging it-punt.
Art. 2.
Marie Jeanne Hendrickx, schepen, Maasstraat 3, 3272 Scherpenheuvel-Zichem wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het beheerscomité van interlokale
vereniging it-punt.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan interlokale vereniging it-punt, Vaartdijk 3 bus 1, 3018
Wijgmaal.

Art. 0.
63 Uitbreiding stedelijk marktplan met standplaats voor het goede doel.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, inzonderheid artikel 8;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten;
Gelet op het stedelijk marktreglement van 29.11.2007;
Overwegende dat het aangewezen is het marktplan aan te passen teneinde een vaste plaats te
voorzien voor activiteiten bedoeld in art. 7 KB 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten (goede doelen);
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen wordt één gratis standplaats voorzien
op de wekelijkse markt voor goede doelen en verenigingen bedoeld in art. 7 KB betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten; verkoop van alcoholische dranken wordt
uitgesloten;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De uitbreiding met één standplaats op de wekelijkse markt wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De standplaats is gelegen op de Noordervest, aan het rond punt naast het
standplaatsnummer N2. De nieuwe standplaats, die exclusief wordt voorbehouden voor
goede doelen bedoeld in art. 7 van het KB van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante activiteiten, krijgt het standplaatsnummer N0.
Art. 3.
Er mogen geen alcoholische dranken verkocht worden op deze standplaats.
Art. 4.
Een exemplaar wordt bezorgd aan de Minister die bevoegd is voor Middenstand en aan de
korpschef van de lokale politie.
Art. 0.
64 Goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek.
Gelet op de het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de bespreking van de openingstijden van de bibliotheek met Mevr. Verdeyen, secretaris, en
Mevr. Pauwels, schepen van bibliotheek op 26.07.2016;
Gelet op de principiële goedkeuring van de openingsuren van de bibliotheek door het CBS in de
vergadering van 08.08.2016;
Gelet op de bespreking van de openingstijden van de bibliotheek met de personeelsleden van de
bibliotheek;
Gelet op de adviezen van Mevr. Schepens, veiligheidsconsulent bij VERA, betreffende het gebruik
van het internet in de openbare bibliotheek;
Gelet op de adviezen van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek betreffende wijzigingen in
het dienstreglement van de openbare bibliotheek vnl. wat betreft de openingsuren, het doorgeven van
wijzigingen betreffende adres, GSM-nummer, telefoonnummer en e-mailadres, de zelfuitleen, de
maximaal te ontlenen materialen en het gebruik van het internet uitgebracht in de vergaderingen van
16.05.2016 (BH / ve 2016 2) en 21.09.2016 (BH / ve 2016 3);

Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Het dienstreglement van de openbare bibliotheek als volgt goed te keuren:
Art.1 De openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem is vrij toegankelijk voor
iedereen; zij is een democratische instelling.
De collecties gedrukte en audiovisuele materialen, de dienstverlening en de
uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften
aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.
Art.2 De openingstijden zijn de volgende :
maandag
:
09.30-12.00
&
dinsdag
:
09.30-12.00
&
woensdag
:
donderdag
:
09.30-12.00
vrijdag
:
09.30-12.00
&
zaterdag
:
09.30-13.00

15.30-20.00
15.30-18.00
14.00-19.00
15.30-18.00

De deuren van de bibliotheek worden 10 minuten voor sluitingstijd gesloten; enkel de
bezoekers die al aanwezig zijn in de bibliotheek woorden nog geholpen.
Art.3 Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.
Voor inschrijving van jongeren onder 14 jaar is de toestemming van de ouders of voogd
vereist.
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt kosteloos een lezerspasje. Bij verlies wordt tegen
betaling een nieuw lezerspasje afgeleverd. Verlies of diefstal van de lenerskaart moet
onmiddellijk gemeld worden. Ook een adresverandering, verandering van telefoon- of GSMnummer of verandering van e-mailadres moet aan de balie gemeld worden.
Het aanbieden van de lenerskaart of de elektronische identiteitskaart is noodzakelijk voor de
registratie van het ontlenen en/of verlengen van materialen.
Art.4 Men volgt steeds de richtlijnen van het bibliotheekpersoneel.
Art.5 De bibliotheek is uitgerust met een systeem van zelfscanning. Materialen die
teruggebracht worden, worden in een intelligente inleverkast of inleversluis geplaatst.
Materialen die door de lener worden ontleend, worden aan de zelfscanbalie gescand na het
inlezen van de lenerskaart of identiteitskaart.
Het ontlenen van gedrukte materialen en luisterboeken is kosteloos.
Voor cd’s en dvd’s wordt per cd of dvd per uitlening of verlenging leengeld aangerekend.
Verschuldigde sommen worden aan de betaalautomaat betaald.
Art.6 Per lener kunnen maximaal 6 boeken, 6 tijdschriften, 6 stripverhalen, 6 cd's en 6 dvd’s
ontleend worden.
De bibliothecaris is gemachtigd om te bepalen welke materialen al dan niet bijkomend
ontleend kunnen worden.
De uitleentermijn van boeken, tijdschriften, stripverhalen, cd’s en dvd’s bedraagt 3 weken.
Taalcursussen worden ontleend voor een periode van 2 maanden.
Van 25 juni tot 15 augustus wordt, weliswaar alleen op vraag van de lener, een dubbele
uitleenperiode toegestaan.
Een éénmalige verlenging van de werken is mogelijk voor zover de werken niet door andere
leners aangevraagd zijn. Voor cd's en dvd’s dient dan opnieuw leengeld betaald te worden.

Werken die voor verlenging aangeboden worden, worden verlengd voor een periode van 3
weken. Bij online of telefonisch verlengen of bij verlenging in de bibliotheek zonder dat het
materiaal aangeboden wordt, wordt de verlenging beperkt tot 7 dagen.
Verlengde werken kunnen bij inlevering niet op de kaart van een familielid ontleend worden.
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus mogen maximaal 12 boeken, 12 tijdschriften,
12 stripverhalen, 12 cd's en 12 dvd’s ontleend worden.
Met het oog op vakantie wordt 2 maal per jaar een dubbele uitleentermijn toegestaan.
Met een lerarenkaart worden boeken voor een dubbele uitleenperiode ontleend; verlenging
van deze materialen is niet mogelijk.
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus worden er geen materialen ontleend op een
lerarenkaart.
Leraren en leraren in opleiding kunnen ook een kamishibai-verteltheater en kamishibaiverhalen ontlenen voor een periode van 3 weken.
Bij het overschrijden van de uitleentermijn volgt een aanmaning via e-mail of per brief. Indien
men niet reageert op 3 aanmaningen volgt een aangetekend schrijven. Als ook hierop geen
reactie komt kan er een deurwaarder aangesteld worden. Alle kosten zijn ten laste van de
lener.
Het maningsgeld dient betaald te worden ook al werd geen maning ontvangen.
Reserveren van werken die uitgeleend zijn is tegen betaling mogelijk. De betaling gebeurt bij
de aanvraag. De lener wordt schriftelijk, telefonisch of via e-mail verwittigd. De
gereserveerde materialen blijven twee weken ter beschikking van de aanvrager.
Werken die niet voorhanden zijn kunnen in het raam van het reglement op leenverkeer
onder bibliotheken (IBL) worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste
van de aanvrager.
Art.7 De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken; bij het ontvangen van
een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet wordt aangenomen dat de
lener het materiaal in volledige en goede toestand ontvangen heeft. Worden bij de inlevering
toch beschadigingen vastgesteld, dan kan de lener hiervoor verantwoordelijk gesteld
worden.
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of beschadiging moet hij
zorgen voor vervanging van het materiaal. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt
een door de gemeenteraad bepaald bedrag aangerekend. Bovendien blijft in het laatste
geval het beschadigde werk in het bezit van de bibliotheek.
Art.8 Naslagwerken en dagbladen kunnen enkel in de bibliotheek geraadpleegd worden;
tijdschriften kunnen, op het laatste nummer na, ontleend worden.
Art.9 De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen
op het personeel.
Art.10 Bij de collectievorming wordt in de mate van de mogelijke rekening gehouden met de
wensen van de lener : suggesties kunnen aan de balie ingediend worden.
Art.11 In de bibliotheek geldt een rook- en eetverbod.
Uitzondering: bij door de bibliotheek georganiseerde activiteiten mag er ook in welbepaalde
andere gedeelten van de bibliotheek gegeten worden.
Art.12 Dieren, uitgezonderd geleidehonden, worden niet toegelaten.
De bib betreden op skeelers, rolschaatsen of steps is niet toegelaten.

Art.13 In de leeshoek dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studie-atmosfeer niet
verstoord wordt.
Art.14 Het gebruik van het internet is gratis (voor zowel de pc’s van de bibliotheek als voor
de eigen toestellen), maar mag niet gebruikt worden voor:
iIlegale doeleinden
het zonder toestemming kopiëren / downloaden van gegevens of bestanden waarop
auteursrechten berusten of andere inbreuken op intellectuele eigendomsrechten
het trachten af te luisteren van het netwerkverkeer
het trachten in te breken in een computer, databank of netwerk
Vooraf reserveren is wenselijk. Elke surfbeurt is beperkt tot 45 minuten. Verlenging is
mogelijk indien er geen andere reservaties genoteerd werden.
De bibliotheek stelt pc’s ter beschikking voor zowel internetopzoekingen als opzoekingen in
de catalogus. Het is niet toegestaan de instellingen van de pc’s (proberen) aan te passen,
software te installeren, of randapparatuur aan te sluiten. Ook het wijzigen of trachten te
omzeilen van de beveiliging van de pc is strikt verboden. Het downloaden van gegevens op
USB-sticks of andere media is niet toegestaan.
Zonder lenerskaart kan er geen gebruik gemaakt worden van een internet-pc.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar
zijn van internet.
De bibliotheek kan op geen enkele wijze garant staan of aansprakelijk gesteld worden voor
de kwaliteit van de op internet aangeboden informatie.
Het niet naleven van dit dienstreglement of het misbruiken van de pc's of de toegang tot
internet leidt tot sancties, al naargelang de aard van de inbreuk:
tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet
tijdelijke of definitieve uitsluiting van de bibliotheek
Art.15 Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich
akkoord met dit reglement waarvan bij inschrijving een exemplaar wordt overhandigd.
Alle onvoorziene gevallen worden met de bibliothecaris geregeld.
Art.16 Het beheersorgaan kan een lener op voorstel van de bibliothecaris de toegang tot de
bibliotheek ontzeggen.
65 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van Interleuven op 30.11.2016.
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 29.09.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Interleuven op 30.11.2016 (19u00), die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 25.05.2016.
3. Benoemen voor 3 jaar van de commissaris-revisor krachtens art. 32 van de statuten.
4. Vervanging leden raad van bestuur:
- De gemeente Hoegaarden draagt mevrouw Evelien Janssens voor als vervanging van
mevrouw Anita Vorstenbosch in de raad van bestuur.
5. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2017.

6. Begroting 2017.
7. Diversen;
Gelet op de brief van 13.10.2016: budget en te ontwikkelen activiteiten 2017;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven, een dienstverlenende
vereniging, op 30.11.2016 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 25.05.2016.
3. Benoemen voor 3 jaar van de commissaris-revisor krachtens art. 32 van de statuten.
4. Vervanging leden raad van bestuur:
- De gemeente Hoegaarden draagt mevrouw Evelien Janssens voor als vervanging
van mevrouw Anita Vorstenbosch in de raad van bestuur.
5. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2017.
6. Begroting 2017.
7. Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Interleuven van 30.11.2016 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.
Art. 0.
66 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van IGO op 16.12.2016.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke 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 email van 28.10.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 16.12.2016, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring verslag vergadering 17.06.2016
2. Goedkeuring jaarprogramma 2017
3. Goedkeuring begroting 2017
4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur
5. Varia;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO op 16.12.2016 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag vergadering 17.06.2016
2. Goedkeuring jaarprogramma 2017
3. Goedkeuring begroting 2017
4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur
5. Varia.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO
van 16.12.2016 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.
Art. 0.
67 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven
op 30.11.2016.
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 29.09.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Interleuven op 30.11.2016 (19u00);
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Arlette Sannen (vertegenwoordiger)
Arlette Sannen
Ja:
22
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Arlette Sannen, wonende te Pelgrimsstraat 13, 3272 Messelbroek (ScherpenheuvelZichem), gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te
nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 30.11.2016.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.
Art. 0.
68 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGO op
16.12.2016.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, een dienstverlenende intergemeentelijke
vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke 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 email van 28.10.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 16.12.2016;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Willy Cortens (vertegenwoordiger);
Overwegende dat er een materiele vergissing begaan werd bij de bedeling van de stembiljetten en
daardoor 1 stembiljet een verkeerde titel van agendapunt en een verkeerde naam bevatte;
Overwegende dat dit stembiljet moet gelezen worden zoals de correct bedeelde stembiljetten;
Willy Cortens
Ja:
22
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Willy Cortens, wonende te Bredestraat 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de algemene vergadering van IGO op 16.12.2016.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212
te 3010 Leuven.
Art. 0.
M1 Mondelinge vraag raadslid A. Claes inzake diervriendelijke maatregelen bij
eindejaarsvuurwerk.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Op voorstel van de NV-A fractie werd Scherpenheuvel-Zichem erkend als diervriendelijke gemeente,
dit door de provincie Vlaams-Brabant. Deze week heeft Vlaams minister Ben Weyts een brief
verstuurd naar de stad Scherpenheuvel-Zichem met de vraag om diervriendelijke maatregelen te
nemen in verband met het eindejaarsvuurwerk. Dit om problemen te vermijden zoals weg gelopen
dieren, gekwetste dieren, dode dieren, … Er werden een aantal voorstellen gedaan.
Nu is eigenlijk mijn vraag of het bestuur extra maatregelen gaat nemen in het kader van het
eindejaarsvuurwerk?’
Antwoord van schepen Lieve Renders namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik had voor die brief al aan Kim Maex gevraagd om daarover iets te publiceren in de stadsinfo. Er zal
in de stadsinfo een advertentie hieromtrent geplaatst worden.’
Antwoord van Burgemeester Manu Claes:
‘Wij zijn de minister voor geweest.
Hij vraagt ook om op één plaats vuurwerk te houden. Voor ons geldt het politiereglement.
Er staat een bepaling hieromtrent in ons politiereglement over vuurwerk, dit moet aangevraagd
worden. Het gaat hier wel niet over één locatie.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Er worden geen extra maatregelen genomen maar jullie hebben wel een eindejaarscampagne
opgestart?’
Schepen Lieve Renders:
‘Wij gaan de mensen sensibiliseren: dat ze de honden moeten binnen houden enz.’
Art. 0.
M2 Mondelinge vraag raadslid A. Claes inzake de blauwe zone op de Markt te Zichem.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb op de website van onze stad gelezen dat er in Zichem aan de Markt een blauwe zone
gecreëerd is. Daar heb ik een paar vragen over.
Wat is de aanleiding eigenlijk geweest om daar een blauwe zone te installeren? Werden de inwoners
geïnformeerd over die beslissing en krijgen de inwoners van die omgeving ook een bewonerskaart om
daar langdurig te kunnen parkeren?’
Antwoord van schepen Nico Bergmans, namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De reden, eigenlijk gaat dat nog terug 4 à 5 jaar geleden, is dat er toen een beslissing genomen is
naar aanleiding van de aanpassing van het mobiliteitsplan.
Het ging over Scherpenheuvel, Zichem en Averbode. In Averbode is er ook nog een blauwe zone
voorzien om in de toeristische recreatieve as in de centra meer een roulement te krijgen in het
parkeren.
Dat is toen een beetje stil gevallen door de overgang van onze mobiliteitsambtenaar. Dat is een beetje
achterop gesteld geraakt maar is eigenlijk nog altijd een beslissing in uitvoering van het
mobiliteitsplan.
Ik dacht nu specifiek dat de bewoners niet meer geïnformeerd zijn, indertijd werd er wel over het
mobiliteitsplan gecommuniceerd maar dit is 5 jaar geleden. Nu is dat ineens vrij snel gegaan en zijn de
bewoners bij mijn weten niet specifiek verwittigd.
Ik heb daar vragen over gekregen. Het is natuurlijk zo, we kunnen dat bekijken maar het is niet het
plan om morgen ineens een bewonerskaart te gaan afleveren. Dat gaan we in een breder kader
bekijken, ook voor Scherpenheuvel en dan de facto Zichem.
Ik ga wel aan de mobiliteitsdienst vragen om een korte evaluatie te maken over hoeveel personen het
gaat waarvoor er nu een problematische parkeersituatie zou zijn ontstaan maar dat kunnen er
uiteindelijk niet veel zijn.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Dit probleem werd aangekaart door een paar bewoners.
Dank je wel. Ik ben blij dat het bekeken wordt.’
Schepen Nico Bergmans:
‘Ik heb er ook een paar vragen over gekregen en heb gezegd dat ik het zou laten nakijken.’
Art. 0.
M3 Mondelinge vraag raadslid A. Claes inzake de zone 30 ter hoogte van het Prattenborgplein.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik had nog een vraag over de zone 30 Prattenborg. Ik had vernomen dat er een overleg geweest is
tussen stad en Agentschap Wegen en Verkeer i.v.m. de zone-30 borden.
Er zou een afspraak gemaakt zijn met het Agentschap dat de stad eventueel de borden zou mogen
plaatsen.
Nu is mijn vraag: hoe ver staat het met het dossier en is er al een timing of een planning om die
borden te plaatsen?’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De uitvoering nog niet maar de beslissing moet nog volgen op het schepencollege.
Maar ik dacht dat we nog een toelating nodig hadden van het Vlaams Gewest voor een deel van de
weg want dat is Vlaams Gewest.’
Raadslid Allessia Claes
‘Ik heb vernomen dat jullie samen hebben gezeten en dat jullie de goedkeuring hebben.’
Nico Bergmans
‘Dan moeten wij wel nog een formele goedkeuring hebben’.
Burgemeester Claes:
‘Bij het Gewest duurt dat wel een beetje hoor.

Je kan misschien zelf een voorstel doen aan de minister.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Om die borden te plaatsen?’
Schepen Nico Bergmans:
‘Je moet een reglement maken en dan moet dat nog eens bekrachtigd worden.
Het is niet omdat ze zeggen dat je mag ze plaatsen dat je ineens geen vergunning meer nodig hebt.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Wat is de timing.’
Schepen Nico Bergmans:
‘Zo gauw dat wij de toelating binnen hebben.’
Burgemeester Claes:
‘Zo snel mogelijk.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Het is maar om de bewoners hieromtrent in te lichten.’
Schepen Van Meeuwen:
‘Ik denk wel dat de toelating binnen was, ik ben niet zeker, het moet uiteraard nog in een reglement
gegoten worden.
Maar ik zeg al maar even, wij hebben ervaring met de Ernest Claesstraat. Het wil wel niet zeggen dat
als de borden staan dat ze dan ook 30 gaan rijden. In de Ernest Claesstraat is het nu nog erger.’
Raaslid Peter Cras:
‘Neen, dat klopt.’
Burgemeester Claes:
‘Wat de Ernest Claesstraat betreft, dat is een project dat goedgekeurd is ‘gemeente – Gewest’. Daar
zijn borden geplaatst, de uitgang voor de Hemmekes is er.
Nu hebben we vernomen dat de belijning gaat uitgesteld worden. Dus wij hebben geen zekerheid dat
die belijning zal volgen, de fietssuggestiestroken, de zebrapaden, dat globaal project waarvoor we
samen aan tafel hebben gezeten met het Gewest.
Wij hebben in het college gezegd dat wij het hier niet gaan bij laten.
Dus alleen borden van 30 zetten dat gaat niet, het Gewest moet daar volgen. Ze moeten doen wat
daar afgesproken is en ik zal meer zeggen, ik ga dat ook opvolgen, daar zijn vroeger nog
parlementaire vragen over gesteld.
Ik ga dat ook laten doen als dat niet binnen de kortste keren geregeld wordt.
Die boodschap kun je misschien ook overmaken aan de bevoegde instanties, het is een dringende
vraag want inderdaad alleen borden zetten, sorry.
Dat project waar wij samen aan gewerkt hebben met het Gewest, goed aan samengewerkt in de
voorbereiding, 4 jaar geleden aan begonnen, nog met Eric Placklé zaliger, die man heeft het niet meer
kunnen meemaken, zo lang duurt dat om maar te zeggen welke stappen en hoelang dat allemaal
duurt.’
Raadslid Peter Cras:
‘Wat die belijning betreft denk ik niet dat ze die dit jaar nog kunnen plaatsen, normaal moet de
temperatuur rond de 15 graden zijn.’
Burgemeester Manu Claes:
‘Als ze nog een beetje wachten maar eergisteren was het toch nog 15 graden.’
Schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Als dat op dezelfde manier gebeurt, alleen 2 borden van 30 km/uur, daar wordt dus niet naar
gekeken. Voor de moment rijden ze harder in Zichem, ze hebben een mooie baan gekregen daar en
ik kan alleen maar uit ervaring spreken.’

Raadslid Allessia Claes:
‘Ja, dan moeten er vaststellingen gebeuren.’
Schepen Marleen Van Meeuwen
‘Ja, dat hebben we ook niet in de hand.’
Burgemeester Manu Claes:
‘Ja maar we gaan de mensen niet beboeten in een zone die niet in orde is. Het is één project, met een
goede belijning en fietssuggestiestroken. Het is een heel project, het is niet maar een
paar borden zetten en that ‘s it,. Als je ziet hoe we ons daar moesten op voor bereiden en nu volgt de
uitvoering door het Gewest niet.’
Schepen Marleen Van Meewen:
‘Alleen borden zetten van 30 km/uur geeft geen oplossing.’
Art. 0.
M4 Mondelinge vraag raadslid A. Claes inzake de inbrakenplaag in onze gemeente.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Als ik naar de persoverzichten zie van de laatste weken zie ik toch dikwijls de vermelding van
inbraken in onze stad. In de eindejaarsperiode neemt deze plaag dikwijls nog toe.
Gaat er nog een infocampagne of een infonamiddag of communicatie naar de inwoners gedaan
worden naar aanleiding van de inbrakenplaag in onze stad?’
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Naar de inwoners niet direct maar we gaan wel instructies meegeven naar de politiediensten.
We weten dat het najaar de drukste tijd is voor inbraken, zeker als het vlugger donker wordt.
Er zijn constant 2 interventieploegen van de zone op pad en die hebben als opdracht om meer
controles uit te voeren.
Er is gisteren nog een controle geweest, niet alleen voor alcoholcontrole maar ook voor diefstal. Daar
wordt nu dus extra aandacht aan besteed. Maar ook de wijkagenten als die overdag verdachte dingen
zien, moeten daar extra aandacht voor hebben en melden. Dat is iets wat wij ieder jaar in deze
periode zeker accentueren maar ik denk dat de inwoners op zich niet meer kunnen doen dan ze tot nu
toe al gedaan hebben. Je kunt een premie krijgen voor inbraakbeveiliging, er zijn al heel wat mensen
die daar gebruik van gemaakt hebben.’
Antwoord van schepen Lieve Renders:
‘Er zijn ook samenwerkingen met politie en middenstand tot stand gebracht. Dus als de middenstand
iets merkt kunnen ze eventueel een foto nemen en contact nemen met de politie en ook naar hun
collega’s, dat is iets nieuw.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Zijn er misschien bepaalde wijken of regio’s in onze stad die eigenlijk meer inbraken hebben dan een
gemiddelde regio?’
Burgemeester Manu Claes:
‘De wijken die het meest gevoelig zijn voor inbraken in onze stad zijn die zich het dichtst bij de
autostrade situeren. Je hebt genoemd Schoonderbuken: de E314, Scherpenheuvel en Keiberg.
Aan de andere kant heb je Averbode en Okselaar met de E313 naar Antwerpen zo naar Geel en
Hasselt. Dus die 2, dat is traditioneel zo dat die globaal op lange termijn altijd meer inbraakgevoelig
zijn.
De politie weet dat ook en daarom zijn er die controles als ze naar de autostrade komen. Daar
worden er opgepakt met inbraakmaterialen, er zitten er daar tussen.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Als je ziet dat er tussen de middenstand en de politie een samenwerking is. Kan er dan in de stad
geen info komen over het oprichten van een B.I.N. want dat kan enkel opgericht worden op initiatief
van de burger.

Zoals jij zegt zijn bepaalde wijken inbraak gevoeliger dan andere, misschien is het interessant om de
mensen eens te informeren dat de mogelijkheid bestaat dat er kan samen gewerkt worden.’
Burgemeester Manu Claes:
‘De politie staat daar zeker voor open maar dan moet er ook inderdaad initiatief van de burgers
komen. Dat is een vraag waar zeker op in gegaan kan worden, die interesse is er zeker om daar rond
te werken. Het is niet dat de politie zegt dat willen wij niet doen of dat wij zeggen dat kan niet maar
dan moeten er mensen zijn die het willen doen en verder doen. Dat bedoelen wij en dan kan je een
project opstarten.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Ik denk dat het interessant is dat er een soort van info komt dat de mensen ook weten wat het juist is.
Ik denk dat als er dan mensen geïnteresseerd zijn of buurten dan kan de vraag gesteld worden.’
Schepen Lieve Renders:
‘Zelf moeten wij eigenlijk niets doen.’
Burgemeester Manu Claes:
‘Er moet iemand zijn die dat opvolgt. Je kunt dat op papier zetten maar er moeten mensen zijn die dat
vragen in een wijk en die dat blijven opvolgen, die dat briefen en die daar mee bezig zijn.
Dat is juist soms een probleem dat het engagement afneemt en soms ook dikwijls minder engagement
om verantwoordelijkheid op te nemen.
Ik denk nu niet dat ik dat probleem moet doortrekken naar de wijken maar zo denderend veel vragen
voor de oprichting hebben wij daar eigenlijk nog niet over gekregen.
Maar het aanbod blijft van de politie. Als die vraag er is, willen wij daar zeker op ingaan.’
Raadslid Marc Van Torre:
‘Wij denken dat het belangrijkste probleem is dat de mensen niet goed weten hoe je hier moet aan
beginnen. Door van hogerhand informatie te verlenen ga je zeker kandidaten vinden die zeggen:
‘Ik wil dat in onze wijk wel doen.’
Bijvoorbeeld zoals hier gebeurd is met de winkeliers. Iemand heeft initiatief genomen omdat die ook
slachtoffer was. Er zijn mensen die in die wijken ooit slachtoffer geweest zijn maar doordat ze alleen
staan en niet goed weten wat zij kunnen doen ook niet het initiatief kunnen nemen.
Ik denk dat er ook veel schrik hebben om die stap te zetten naar de administratie toe omdat ze
denken wat gaat dat allemaal met zich meebrengen.
de
Het 2 belangrijke is dat daar een continuïteit in zit en anders heeft dat geen zin.
Het zou wel interessant zijn en ik ben de mening toe gedaan dat als er ergens een proefproject kan
ontstaan, hetzij in een wijk op kleine schaal dan is er een voorbeeld naar anderen natuurlijk. Maar je
kunt daar dan ook weer informatie over geven en dan begint de bal te rollen.
Zelf zeggen ‘wij doen het als bestuur’ is heel moeilijk.
Maar als je eventjes gaat grasduinen op internet. Ik heb een brochure gevonden geschreven door de
politie, drie politiezones die samen werken en die doen dat dus. Die beheren een zone van 60.000
mensen die in een B.I.N. zitten.
Uiteindelijk diegenen die van plan zijn om te gaan inbreken of diefstallen te gaan plegen beseffen ook
dat de sociale controles snel gaan, zoals het nieuws vanuit Amerika tot hier komt.’
Art. 0.
M5 Mondelinge vraag raadslid P. Cras inzake de werken Steenweg Diest.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘15 november ging de weg van Zichem naar Diest open gesteld worden, is er al een nieuwe datum
vastgelegd?’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Neen.’
Peter Cras:
‘Sinterklaas komt binnen kort, u hebt toen 15 november gezegd?’

Schepen Van Meeuwen:
‘Ik ben er nog langs geweest en het staat nog altijd toe. Het is nog niet voorlopig opgeleverd. Zo snel
mogelijk.’
Raadslid Peter Cras:
‘U hebt toen 15 november gezegd maar ik zie dat de borden blijven staan. Ligt de eindlaag al?’
Schepen Marleen Van Meeuwen:
‘De asfaltlaag ligt al wel.’
Raadslid Peter Cras:
‘O.k., dank u.’
Art. 0.
De vergadering wordt gesloten om 23.01 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

