Gemeenteraad: zitting van 26 mei 2016

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, M1, M2, M3, M4, M5,
M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13;
Sara De Kock: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 29, 30, 31, 32

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 28/04/16;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Rob Jacquemyn, Willy Cortens, Marc Van Torre
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 28/04/16 worden goedgekeurd.

2

Gewone algemene vergadering IGS Hofheide van 21.06.2016: 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 17.03.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGS
Hofheide op 21.06.2016, die volgende agenda heeft:
1.
Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 22 december
2015
2.
Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2015
3.
Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4.
Ruling met het oog op het behoud van het ressorteren onder de rechtspersonenbelasting
5.
Wijziging van de statuten
6.
Werking van het crematorium
7.
Varia

Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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 gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op
21.06.2016 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1.
Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 22
december 2015
2.
Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2015
3.
Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4.
Ruling met het oog op het behoud van het ressorteren onder de
rechtspersonenbelasting
5.
Wijziging van de statuten
6.
Werking van het crematorium
7.
Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide van 21.06.2016 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.

3

Algemene vergadering Finilek van 17.06.2016: 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 22.03.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Finilek
op 17.06.2016, die volgende agenda heeft:
1.
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015.
2.
Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2015.
3.
Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting).
4.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5.
Statutaire benoemingen.
6.
Statutaire mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Finilek op 17.06.2016 en de daarbij
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten wordt
goedgekeurd:
1.
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015.
2.
Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2015.
3.
Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting).
4.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5.
Statutaire benoemingen.
6.
Statutaire mededelingen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Finilek
van 17.06.2016 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 Finilek, p/a Intermix,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
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Algemene vergadering Cipal van 17.06.2016: 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 17.06.2016, die volgende
agenda heeft:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31.12.2015
3.
Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op
31.12.2015
4.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31.12.2015
5.
Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op
31.12.2015
6.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015
7.
Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding
8.
Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem
9.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
10.
Rondvraag
11.
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,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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.

Art. 2.

Art. 3.

5

De volgende agenda voor de algemene vergadering van Cipal op 17.06.2016 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op
31.12.2015
3. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten
op 31.12.2015
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op
31.12.2015
5. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015,
afgesloten op 31.12.2015
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015
7. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding
8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
10. Rondvraag
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cipal
van 17.06.2016 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.

Gewone algemene vergadering IGS Hofheide van 21.06.2016: 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 17.03.2016 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide op 21.06.2016;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
22
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 algemene vergadering van IGS Hofheide op 21.06.2016.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.
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Algemene vergadering Finilek van 17.06.2016: 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 22.03.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Finilek
op 17.06.2016;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
22
Neen:
5
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
25
Neen:
2
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, gemeenteraadslid, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 ScherpenheuvelZichem, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders,
schepen, wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergadering van Finilek op 17.06.2016.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

7

Intekening op kapitaalverhoging Eandis Assets.

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 op de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Overwegende dat Finilek op verzoek en voor rekening van de stad rechtstreeks aandeelhouder kan
worden van Eandis Assets door intekening op de kapitaalverhoging;
Gelet op de aangetekende brief van 22.03.2016 van Finilek;
Gelet op de toelichting in de motiveringsnota voor de kapitaalverhoging;
Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de stad door Finilek wordt gefinancierd via
vreemde middelen (bankfinanciering);
Overwegende dat in het budget van de stad geen uitgavekredieten moeten worden voorzien;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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. Finilek wordt verzocht voor rekening van de stad de kapitaalverhoging van Eandis Assets te
onderschrijven voor een bedrag van € 427.211,11.
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Adviesverlening rekening 2015 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2015 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist te Averbode,
vastgesteld door de kerkraad op 11.02.2016, met een exploitatieoverschot van € 2.815,78 en een
investeringsoverschot van € 3.330,94;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2015 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2015;
Overwegende dat de abdij van Averbode het aandeel van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek en van
kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar in het archief had geprefinancierd aan
kerkfabriek Sint-Jan Baptist maar dat de andere twee kerkfabrieken hun aandeel nog voor het einde
van 2015 zelf hadden vereffend waardoor het investeringsoverschot ontstond;
Overwegende dat het investeringsoverschot wordt weggewerkt van zodra de kerkfabriek het door de
abdij geprefinancierde bedrag terugstort;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 8.485,84 en een
investeringstoelage van € 64.227,34 ontvangen heeft;
Overwegende dat via de investeringstoelage de inrichting van het archief in de abdij,
herstellingswerken aan de verwarmingsinstallatie van de dorpskerk en het vervangen van het
buitenschrijnwerk van de dorpskerk werden gefinancierd;
Overwegende dat de exploitatie-uitgaven van de abdijkerk volledig worden terugbetaald door de abdij;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2015 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2015
met kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, overzicht van de interne kredietaanpassingen,
investeringsfiches, actualisering van de inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist
te Averbode die afsluit met een exploitatieoverschot van € 2.815,78 en een
investeringsoverschot van € 3.330,94.

9

Adviesverlening rekening 2015 kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef te Keiberg, vastgesteld door
de kerkraad op 15.03.2016, met een exploitatieoverschot van € 9.396,81 en een
investeringsoverschot van € 0,01;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2015 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2015;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 1.742,95
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2015 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2015
met kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, actualisering van de inventaris en de staat van het
vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef te Keiberg
die afsluit met een exploitatieoverschot van € 9.396,81 en een investeringsoverschot van €
0,01.

10 Adviesverlening rekening 2015 kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2015 van kerkfabriek Sint-Michiel te Messelbroek, vastgesteld
door de kerkraad op 19.01.2016, met een exploitatieoverschot van € 44.795 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort;

Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2015 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2015;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 een gemeentelijke investeringstoelage van € 5.476,16
ontvangen heeft en geen exploitatietoelage;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 injectiewerken en dringende herstellingswerken aan de kerk
heeft uitgevoerd voor een totaal bedrag van € 5.476,16;
Gelet op het overzicht van de openstaande vorderingen en schulden, dat deel uitmaakt van de
inventaris van de jaarrekening;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2015
met kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, overzicht van de interne kredietaanpassingen,
investeringsfiches, actualisering van de inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek Sint-Michiel te
Messelbroek die afsluit met een exploitatieoverschot van € 44.795 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort.

11 Adviesverlening rekening 2015 kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua
Okselaar.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2015 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua
te Okselaar, vastgesteld door de kerkraad op 29.01.2016, met een exploitatieoverschot van €
5.609,35 en een investeringsoverschot van € 99.278,23;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2015 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2015;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 9.690,44
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 een perceel bouwgrond heeft verkocht aan Diest Uitbreiding
voor een totaal bedrag van € 100.943,70 wat zorgt voor een investeringsoverschot in de jaarrekening;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 geïnvesteerd heeft in het archief in de abdij van Averbode
voor een bedrag van € 1.665,47, zijnde één derde van de kostprijs die werd verdeeld onder de
kerkfabrieken van Averbode, Messelbroek en Okselaar;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2015 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;

Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2015
met kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, actualisering van de inventaris en de staat van het
vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek Heilig Hart en
Sint-Antonius van Padua te Okselaar die afsluit met een exploitatieoverschot van € 5.609,35
en een investeringsoverschot van € 99.278,23.

12 Adviesverlening rekening 2015 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2015 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Scherpenheuvel,
vastgesteld door de kerkraad op 15.02.2016, met een exploitatietekort van € 52.706,12 en een
investeringsoverschot van € 474.914,17;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2015 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2015;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 geen gemeentelijke toelagen ontvangen heeft;
Overwegende dat het exploitatietekort gevormd wordt door enerzijds het overgedragen
exploitatietekort van € 16.795,65 van jaarrekening 2014 en anderzijds het tekort van 2015 van €
35.910,47;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 gronden gelegen Zichemseweg verkocht heeft waarvoor de
notaris een provisie gestort heeft van € 482.000;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 € 9.095,79 ereloon heeft betaald voor het investeringsproject
restauratie van het hekwerk rond de basiliek, € 1.960,20 voor het inrichtingsplan voor de parking
achter de Mariahal en € 31.959,11 voor de uitvoering van het landschapsbeheersplan;
Overwegende dat de kerkfabriek deze uitgaven zelf heeft gefinancierd in afwachting van de ontvangst
van de subsidies;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 de laatste schijf van € 83.210 van de renteloze voorschotten
vanwege VZW Parochiale Werken heeft terugbetaald;
Gelet op het overzicht van de openstaande vorderingen en schulden, dat deel uitmaakt van de
inventaris van de jaarrekening;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2015
met kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, overzicht van de interne kredietaanpassingen,
investeringsfiches, actualisering van de inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken aanleiding geeft
tot volgende opmerkingen:

De kosten van € 27.589,19 voor het verwezenlijken van de verkavelingen van Zichemseweg werden
geboekt als exploitatie-uitgaven. Deze kosten zijn verbonden aan de verkoop van de bouwgronden,
waarvan de opbrengst geboekt wordt als investeringsontvangst, zodat de kosten van de verkavelingen
moeten geboekt worden als investeringsuitgaven. Het exploitatietekort wijzigt tot € 25.116,93 en het
investeringsoverschot tot € 447.324,98;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1
De kosten van € 27.589,19 voor het verwezenlijken van de verkavelingen van Zichemseweg,
die zijn geboekt als exploitatie-uitgaven, worden overgeboekt naar investeringsuitgaven bij
onderdeel Privaat Patrimonium.
Art. 2
Er wordt gunstig advies verleend aan de aangepaste jaarrekening 2015 van kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw te Scherpenheuvel die afsluit met een aangepast exploitatietekort van €
25.116,93 en een aangepast investeringsoverschot van € 447.324,98.

13 Adviesverlening rekening 2015 kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua
Schoonderbuken.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua te
Schoonderbuken, vastgesteld door de kerkraad op 15.03.2016, met een exploitatieoverschot van €
14.493,69 en een investeringstekort van € 6.075,41;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2015 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2015;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 6.262,18
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 voor een totaal bedrag van € 6.075,41 herstellingswerken
aan het dak van de kerk betaald heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek daarvoor in 2015 de gemeentelijke investeringstoelage niet heeft
aangevraagd zodat er een investeringstekort is wat wordt aangezuiverd van zodra de stad de
investeringstoelage voor de dakwerken heeft betaald en van zodra IGO-W de creditnota voor een te
veel betaalde factuur voor de dakwerken heeft terugbetaald;
Gelet op het overzicht van de openstaande vorderingen en schulden, dat deel uitmaakt van de
inventaris van de jaarrekening;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2015
met kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, overzicht van de interne kredietaanpassingen,
investeringsfiches, actualisering van de inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Neen:
Onthouding:

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

Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef en
Antonius van Padua te Schoonderbuken die afsluit met een exploitatieoverschot van €
14.493,69 en een investeringstekort van € 6.075,41.

14 Adviesverlening rekening 2015 kerkfabriek Sint-Pieter Testelt.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2015 van kerkfabriek Sint-Pieter te Testelt, vastgesteld door
de kerkraad op 07.02.2016, met een exploitatieoverschot van € 16.115,77 en een
investeringsoverschot van € 31.318,97;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2015 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2015;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 eveneens de eindrekening is van penningmeester Johny De
Keyser;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 21.986,85
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat een belegging van € 100.000 is vrijgekomen, die werd herbelegd voor € 99.983,69;
Overwegende dat de gelden, die nog beschikbaar waren op een rekening ‘leningen en toelagen’ maar
niet waren opgenomen in de boekhouding van de kerkfabriek, worden ingeboekt als
investeringsontvangst waardoor er een investeringsoverschot wordt gevormd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Gelet op het overzicht van de openstaande vorderingen en schulden, dat deel uitmaakt van de
inventaris van de jaarrekening;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2015
met kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, actualisering van de inventaris en de staat van het
vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:

Onthouding:

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

Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek Sint-Pieter te
Testelt die afsluit met een exploitatieoverschot van € 16.115,77 en een
investeringsoverschot van € 31.318,97 die tevens de eindrekening is van penningmeester
Johny De Keyser.

15 Adviesverlening rekening 2015 kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2015 van kerkfabriek Sint-Eustachius te Zichem, vastgesteld
door de kerkraad op 02.03.2016, met een exploitatieoverschot van € 11.198,03 en een
investeringstekort van € 2.403,79;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2015 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2015;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 17.982,86 en een
investeringstoelage van € 30.759,63 ontvangen heeft;
Overwegende dat via de investeringstoelage het ereloon voor dringende herstellingswerken aan de
kerk werd gefinancierd;
Overwegende dat de kerkfabriek € 20.000 exploitatietoelage van 2014 en de terugbetaling aan de
stad van de renteloze lening van € 20.000 heeft geboekt;
Overwegende dat op die manier de toestand uit het verleden wordt rechtgezet waarbij bij de opstart
van de nieuwe boekhouding voor kerkfabrieken in 2008 er geen correcte verdeling was gemaakt van
exploitatie/investeringen;
Overwegende dat het investeringstekort wordt veroorzaakt door het niet opvragen bij de stad van
investeringstoelagen in het verleden;
Overwegende dat het investeringstekort wordt aangezuiverd van zodra de stad de
investeringstoelagen uit het verleden betaalt;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Gelet op het overzicht van de openstaande vorderingen en schulden, dat deel uitmaakt van de
inventaris van de jaarrekening;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2015
met kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, investeringsfiches, actualisering van de inventaris
en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:

Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek Sint-Eustachius
te Zichem die afsluit met een exploitatieoverschot van € 11.198,03 en een investeringstekort
van € 2.403,79.

16 Vaststelling van het belastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het
containerpark aangeboden harde en zachte plastics.
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 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);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17.05.2016 waarbij harde
en zachte plastics als nieuwe selectief in te zamelen fracties worden ingevoerd;
Gelet op het politiereglement van 26.05.2016 inzake het selectief inzamelen van harde en zachte
plastics;
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het 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 contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het volume
of gewicht van de aangeboden afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van deze contantbelasting de gemeente toelaat om het principe “de
vervuiler betaalt” toe te passen;
Overwegende dat bovendien de burger beloond wordt door deze mogelijkheid van nog meer
doorgedreven afvalsortering in de zin dat de contantbelasting op harde en zachte plastics lager is dan
deze op restafval en/of grof huisvuil waarin de plastics anders zouden terechtkomen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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 01.07.2016 tot en met 31.12.2019 wordt een contante belasting gevestigd op het
aanbieden van:
- zachte plastics van € 0,25 per zak (60 liter), gratis aan te leveren op het containerpark;
- harde plastics van € 0,03 per kg.
Het minimaal aangerekende gewicht op de weegbrug bedraagt 5 kg.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de bezoeker die de harde plastics aanbiedt.
Art. 3.
De belasting moet, na gewichtsbepaling, betaald worden met de betaalkaart (Bancontact).
De bezoeker die niet over een betaalkaart beschikt kan de belasting contant betalen op de
financiële dienst van het stadhuis of via overschrijving op rekening van de stad, binnen een
termijn van 14 dagen na aanbieding van de afvalstoffen.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

17 Goedkeuring van de politieverordening betreffende de selectieve inzameling en verwerking
van op het containerpark aangeboden harde en zachte plastics.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikels 119, 119bis en 135§2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid op de artikels 2, 42 en 43§2,2°;
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);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing 17.12.2015 houdende politiereglement betreffende de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;
Overwegende dat met ingang van 23.11.2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan EcoWerf
voor de uitbating van het containerpark;
Overwegende dat EcoWerf vanaf 01.07.2016 twee nieuwe fracties zal inzamelen op de
containerparken die zij uitbaten, met name harde en zachte plastics;
Overwegende dat onder harde plastics wordt verstaan: alle zuivere harde plastics (HDPE, PP,
PVC...);
Overwegende dat onder zachte plastics wordt verstaan: 100% zuivere folies, zakken, potjes,… (LDPE;
HDPE, PP,….);
Gelet op de wet van 29.07.1991 inzake de uitdrukkelijke motivering van bestuursbeslissingen;
Gelet op het decreet van 28.04.1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de het besluit van het schepencollege van 17.05.2016 waarbij harde en zachte plastics als
nieuwe selectief in te zamelen fracties worden ingevoerd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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 harde plastics worden ingezameld op de EcoWerf-containerparken.
Art. 2.
Dat onder harde plastics wordt verstaan: alle zuivere harde plastics (HDPE, PP, PVC...):
Wat kan
Plastic buizen en dakgoten
Plastic emmers
Plastic ramen, deuren en rolluiken
Plastic speelgoed
Plastic muziekcassette dozen
Plastic tuinmeubelen
Plastic wasmanden
Plastic bierbakken
Plastic dakgoten
Plastic planchetten
…

Art. 3.
Art. 4.

Wat kan niet
Pmd
Kga:
siliconen
tubes,
bussen
van
detergenten, olie , vaten, verfpotten
Polyester golfplaten
Elektrisch / elektronisch materiaal
Spullen op batterijen
Bloempotten
Plastic folie
Motorhelmen
Auto-onderdelen
Frigoboxen of draagtassen
Zachte kunststoffen (ballen, dekzeilen)
Videobanden
Tuinslangen
….
De harde plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle
onderdelen die geen plastic zijn.
De zachte plastics worden ingezameld op de EcoWerf-containerparken

Art. 5.

Dat onder zachte plastics wordt verstaan: 100% zuivere folies, zakken, potjes,… (LDPE;
HDPE, PP,….)

Wat kan
Folies
Draagtassen
Zakjes
Blisters
Kuipjes en vlootjes
Potjes
Kleerhangers
Bloempotjes
Klein speelgoed
Harde plastic met volume < 10 l
(emmer)
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.

Wat kan niet
Pmd
Pvc
Rubber
Schuimrubber
Textiel
Schoenen
Leder
Piepschuim
Geplastificeerd papier
Golfplaten
Zilverkleurige folies

De zachte plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle
onderdelen die geen plastic zijn.
De zachte plastics moeten aangeboden worden in een door EcoWerf via de gemeente ter
beschikking gesteld recipiënt (roze zak).
De zak moet zorgvuldig gesloten worden. De zak mag noch scheuren, barsten (tenzij
zorgvuldig met plakband hersteld) of lekken vertonen.
Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 10 kg.
Gelast het College van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.
Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals geregeld door het
gemeentedecreet.

18 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van EcoWerf op 22.06.2016.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 21.04.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
EcoWerf op 22.06.2016, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 16.12.2015
3. Jaarverslag 2015
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31.12.2015 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders en commissaris
5. Voordracht bestuurders Raad van Bestuur Kortenaken en Rotselaar
6. Aanduiding bedrijfsrevisor: 07/2016 – 07/2019
7. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2016 – cfr. artikel 15.1 van de statuten
8. Diversen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van EcoWerf, een opdrachthoudende
vereniging, op 22.06.2016 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van
de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 16.12.2015
3. Jaarverslag 2015
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31.12.2015 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders en commissaris
5. Voordracht bestuurders Raad van Bestuur Kortenaken en Rotselaar
6. Aanduiding bedrijfsrevisor: 07/2016 – 07/2019
7. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2016 – cfr. artikel 15.1 van de statuten
8. Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
EcoWerf van 17.06.2015 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

19 Vastlegging van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op
22.06.2016.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de email van 02.05.2016 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van EcoWerf op 22.06.2016, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging;
Gelet op het door de raad van bestuur van EcoWerf aan de gemeente overgemaakt ontwerp van
statutenwijziging;
Overwegende dat de gemeente tijdig kennis heeft genomen van dit ontwerp, in overeenstemming met
artikel 39 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat met de voorliggende statutenwijzigingen beoogd wordt om het maatschappelijk doel
van de Vereniging te wijzigen om de omschrijving ervan verder in lijn te brengen met de huidige en
toekomstige activiteiten van de Vereniging, één en ander in overeenstemming met de huidige en
toekomstige voorschriften van het decreet van 06.07.2001, houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Overwegende dat de gemeente in kennis werd gesteld van het feit dat dit ontwerp van
statutenwijziging inmiddels reeds werd goedgekeurd door het Agentschap Binnenlands Bestuur als
toezichthoudende overheid van EcoWerf;
Overwegende dat de gemeente erkent tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de
aard en de inhoud van de verslagen, in het bijzonder het bijzonder verslag van de raad van bestuur
alsook het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 143 van het wetboek van
vennootschappen;
Overwegende dat de gemeente dienvolgens ook geen bezwaar zal doen gelden gesteund op de
afwijking van de regel vervat in artikel 36.1 van de statuten van EcoWerf, welke voorschrijft dat de
raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroept ten minste 60 dagen voor de datum van deze
algemene vergadering;
Overwegende dat de oproeping in ieder geval is geschied in overeenstemming met artikel 44 van het
decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente, voor zover als nodig, verzaakt aan het inroepen van enig bezwaar
gesteund op de afwijking van de bijeenroepingsformaliteiten en –termijnen en verzaakt aan de
mogelijkheid om in voorkomend geval de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek;

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
buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf, een
opdrachthoudende vereniging, op 22.06.2016 en de daarbijhorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van EcoWerf van 22.06.2016 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

20 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van IGO op 17.06.2016.
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 02.05.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 17.06.2016, die volgende agenda heeft:
1.
Goedkeuring verslag vergadering 18.12.2015
2.
Goedkeuring jaarverslag 2015
3.
Goedkeuring jaarrekening 2015
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,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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.

Art. 2.

Art. 3.

De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO op 17.06.2016 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
worden goedgekeurd:
1.
Goedkeuring verslag vergadering 18.12.2015
2.
Goedkeuring jaarverslag 2015
3.
Goedkeuring jaarrekening 2015
4.
Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur
5.
Varia.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO
van 17.06.2016 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 IGO, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.

21 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EcoWerf op
22.06.2016.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 21.04.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
EcoWerf op 22.06.2016;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
24
Neen:
3
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Messelbroek (ScherpenheuvelZichem), gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te
nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 22.06.2016.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

22 Het aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone
algemene vergadering van EcoWerf op 22.06.2016.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering;
Overwegende dat EcoWerf voorstelt om op de buitengewone algemene vergadering van 22.06.2016
ook een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden;
Gelet op de email van 05.06.2016 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van EcoWerf op 22.06.2016;

Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Nico Bergmans (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
24
Neen:
3
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Nico Bergmans
Ja:
26
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Messelbroek (ScherpenheuvelZichem), schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 22.06.2016.
Art. 2.
Nico Bergmans, wonende te Weefbergstraat 25, 3271 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem),
schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 22.06.2016;
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

23 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGO op
17.06.2016.
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 02.05.2016 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 17.06.2016;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Willy Cortens (vertegenwoordiger);
Willy Cortens
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
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 17.06.2016.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212
te 3010 Leuven.

24 Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2016-2017.

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/9 betreffende de personeelsformatie in het gewoon
Basisonderwijs;
Gelet op het decreet betreffende medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs van 23.10.1991;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de gemeenteraad van 02.04.2015 betreffende de goedkeuring tot herstructurering van de
Gemeentelijke Basisschool Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat een school in herstructurering, gedurende 6 schooljaren, als tel datum 01.10 van
het lopende schooljaar heeft i.p.v. 01.02 van het voorgaande schooljaar;
Overwegende dat er hierdoor enkel een prognose kan opgesteld worden van het lestijdenpakket, en
dit dus alsnog kan wijzigen;
Overwegende dat elke school een lestijdenpakket dient op te stellen voor de desbetreffende school;
Overwegende dat er een prognose van het lestijdenpakket is opgesteld voor Gemeentelijke
Basisschool 1 (Testelt);
Overwegende dat er een lestijdenpakket is opgesteld voor de Gemeentelijke Basisschool 2 (ZichemKeiberg-Scherpenheuvel);
Gelet op het advies van de schoolraad van 26.04.2016;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van 26.04.2016 met het tot stand
komen van een protocol van akkoord tot gevolg;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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 prognose van het lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 voor de Gemeentelijke
Basisschool 1 (Testelt) goed te keuren.
Art. 2.
Het lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 voor de Gemeentelijke Basisschool 2 (ZichemKeiberg-Scherpenheuvel) goed te keuren.
Art. 3.
De prognose van het lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 voor de Gemeentelijke
Basisschool 1 (Testelt) wordt aangewend als volgt:
Het lestijdenpakket vangt aan op 01.09.2016.
Lestijdenpakket kleuteronderwijs
1. organisatie kleuterklassen
Raming telling 1.10.2016 : Totaal aantal kleuters: 75
Raming klassituaties 2016-2017
VESTIGING

Geboortejaar
2014

Geboortejaar
2013

Geboortejaar
2012

Geboortejaar
2011

TESTELT

15

14

19

27

beschikbare gesubsidieerde lestijden:
SES-lestijden
Raming totaal aantal beschikbare lestijden:

89
3
92

TOTAAL

75

Organisatie klassen
Testelt 3 klassen
72 lestijden
Uren bewegingsopvoeding
6 lestijden
Zorgondersteuning
14 lestijden
Totaal lestijden nodig:
92 lestijden
2. Aanvullende uren kinderverzorging
Beschikbare gesubsidieerde uren : 8/32
Voorlopige raming lestijdenpakket lager onderwijs
Raming telling 1.10.2016 : Totaal aantal leerlingen: 163
Raming klassituaties 2016-2017
VESTIGING

klas 1

klas 2

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Klas 6

TOTAAL

Testelt

26

32

20

31

20

34

163

Beschikbare gesubsidieerde lestijden:
206
SES-lestijden:
8
Beleidsondersteuning :
12
Zorguren in de klas:
4
(Er is ook nog zorgondersteuning vanuit de specifieke zorguren door full-time
zorgcoördinator en zorgjuf. Deze worden overkoepelend ingezet voor school 1 en school 2,
volgens de noden van de leerlingen en groepen.)
Raming totaal aantal beschikbare lestijden:
230

Testelt
9 klassen
Lichamelijke opvoeding
Katholieke Godsdienst
Totaal nodig:

Organisatie klassen
216 lestijden
8 lestijden
6 lestijden
230 lestijden
Extra omkadering

1. omkadering scholengemeenschap
Doordat we met andere scholen een scholengemeenschap vormen, krijgen we een extra
omkadering van ongeveer 47 punten.
Dit geeft recht op 20/36. Deze worden overkoepelend ingezet voor school 1 en school 2.
2. omkadering zorgcoördinator
Voor de omkadering van zorgcoördinator zijn er 129 punten beschikbaar.
Dit is 1 ambt van 36/36 en 1 ambt van 18/36. Deze worden overkoepelend ingezet voor
school 1 en school 2.
3. omkadering ICT-coördinatie
Voor deze ICT-coördinatie zijn er dit schooljaar voor school 1, 11 punten ter beschikking.
Dit is 1 ambt van 5/36.
4. omkadering administratieve medewerker
Voor de administratieve omkadering zijn er voor school 1, 44 punten beschikbaar. Dit is 1
ambt van 25/36 voor school 1.
ALGEMENE ORGANISATIE
1. Organisatie Lichamelijke Opvoeding
8 lestijden door bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding, aangevuld met lestijden
gegeven door titularis tot de grens van 2 lestijden per week per klas.

2. Organisatie lestijden Godsdienst – N.C.Z. – Cultuurbeschouwing
Katholieke Godsdienst
Testelt
6 cursussen
TOTAAL
6 cursussen x 3 = 18 lestijden (6 lestijden uit lestijdenpakket, overige uren zijn
gesubsidieerd)
Niet-Confessionle-Zedenleer
Testelt
6 cursussen (vermoedelijke toestand volgend schooljaar)
TOTAAL
6 cursussen x 3 = 18 lestijden (alles gesubsidieerd)

3. Beleidsondersteuning
Voor school 1 worden er 12 lestijden beleidsondersteuning ingericht.
4. Aanwezigheid van de leerlingen en prestaties onderwijzend personeel.
1. Het aantal uren dat de school geopend is blijft ongewijzigd (cf. beslissing ‘98-’99)
Kleuteronderwijs: 28 lestijden van 50 minuten + verplichte opening toezicht
Lager Onderwijs: 29 lestijden van 50 minuten + verplichte opening toezicht
2. de prestaties van het personeel vallen binnen de grenzen van de huidige wetgeving.
(BaO/97/8 van 17-06-’97). Per voltijds ambt wordt 1 extra lestijd besteed aan
zorgverbreding.
De prestaties vallen boven het minimum van 24 lestijden en onder de maximumgrens van 28
lestijden per week.
Art. 4.
Het lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 voor de Gemeentelijke Basisschool 2 (ZichemKeiberg-Scherpenheuvel) wordt aangewend als volgt:
Het lestijdenpakket vangt aan op 01.09.2016.
Lestijdenpakket kleuteronderwijs
1. organisatie kleuterklassen
Telling 1.02.2016 : Totaal aantal kleuters : 157
Raming klassituaties 2016-2017
TOTAAL

VESTIGING

Geboortejaar
2014

Geboortejaar
2013

Geboortejaar
2012

Geboortejaar
2011

Keiberg

14

10

15

21

60

Zichem

14

14

18

15

61

Scherpenheuvel

5

4

10

17

36

Totaal

157

beschikbare gesubsidieerde lestijden:
SES-lestijden:
Totaal aantal beschikbare lestijden: 253
Organisatie klassen
Keiberg
3 klassen
Zichem
3 klassen
Scherpenheuvel
3 klassen
Zorguren kleuterschool
Uren bewegingsopvoeding

72 lestijden
72 lestijden
72 lestijden
19 lestijden
18 lestijden

Totaal lestijden nodig :

253 lestijden

242
11

2. Aanvullende uren kinderverzorging
Beschikbare gesubsidieerde uren : 14/32
Lestijdenpakket lager onderwijs
Telling 1.02.2016 : Totaal aantal leerlingen 245
klassituaties 2016-2017
VESTIGING

klas 1

klas 2

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Klas 6

TOTAAL

Keiberg

21

26

23

21

21

20

132

Zichem

17

21

16

24

19

16

113

EINDTOTAAL

245

Beschikbare gesubsidieerde lestijden:
321
SES-lestijden:
14
Beleidsondersteuning
12
Raming totaal aantal beschikbare lestijden: 347
Organisatie klassen
Keiberg
6 klassen
144 lestijden
Zichem
6 klassen
144 lestijden
Lichamelijke opvoeding
16 lestijden
Katholieke Godsdienst
11 lestijden
Zorgondersteuning
20 lestijden
Beleidsondersteuning
12 lestijden
(Er is ook nog zorgondersteuning vanuit de specifieke zorguren door fulltime zorgcoördinator
en zorg juf. Deze worden overkoepelend ingezet voor school 1 en school 2, volgens de
noden van de leerlingen en groepen.)
TOTAAL NODIG :
347 lestijden

Extra omkadering
1. omkadering scholengemeenschap
Doordat we met een andere scholen een scholengemeenschap vormen, krijgen we een
extra omkadering van ongeveer 47 punten.
Dit geeft recht op 20/36. Deze worden overkoepelend ingezet voor school 1 en school 2.
2. omkadering zorgcoördinator
Voor de omkadering van zorgcoördinator zijn er 129 punten beschikbaar.
Dit is 1 ambt van 36/36 en 1 ambt van 18/36. Deze worden overkoepelend ingezet voor
school 1 en school 2.
3. omkadering ICT-coördinatie
Voor deze ICT-coördinatie zijn er voor school 2, 20 punten ter beschikking.
Dit is 1 ambt van 8/36
4. omkadering administratieve medewerker
Voor de administratieve omkadering zijn er voor school 2, 71 punten beschikbaar.
19 punten (11/36) voor vastbenoemde administratief medewerker HSO
26 punten (15/36) voor vastbenoemde administratief medewerker HSO
26 punten (11/36) voor vastbenoemde administratief medewerker HOKT
ALGEMENE ORGANISATIE
1. Organisatie Lichamelijke Opvoeding

16 lestijden door bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding, aangevuld met lestijden
gegeven door titularis tot de grens van 2 lestijden per week per klas.
2. Organisatie lestijden Godsdienst – N.C.Z. – Cultuurbeschouwing
Katholieke Godsdienst
Keiberg
6 cursussen
Zichem
5 cursussen
TOTAAL
11 cursussen x 3 = 33 lestijden (11 uit lestijdenpakket, overige uren zijn
gesubsidiëerd)
Niet-Confessionle-Zedenleer
Keiberg
6 cursussen
Zichem
5 cursussen
TOTAAL
11 cursussen x 3 = 33 lestijden (alles gesubsidieerd)
Protestantse Godsdienst
Zichem 1 cursus
TOTAAL
1 cursus x 3 = 3 lestijden (alles gesubsidieerd)
3. Beleidsondersteuning
Voor school 2 worden er 12 lestijden beleidsondersteuning ingericht.
4. Aanwezigheid van de leerlingen en prestaties onderwijzend personeel.
3. Het aantal uren dat de school geopend is blijft ongewijzigd (cf. beslissing ‘98-’99)
Kleuteronderwijs: 28 lestijden van 50 minuten + verplichte opening toezicht
Lager Onderwijs: 29 lestijden van 50 minuten + verplichte opening toezicht
4. de prestaties van het personeel vallen binnen de grenzen van de huidige wetgeving.
(BaO/97/8 van 17-06-’97). Per voltijds ambt wordt 1 extra lestijd besteed aan
zorgverbreding.
De prestaties vallen boven het minimum van 24 lestijden en onder de maximumgrens van 28
lestijden per week.
Art. 5.
Het college van burgemeester en schepenen te mandateren om in de loop van het
schooljaar andere noodzakelijke wijzigingen aan het lestijdenpakket van elke school goed te
keuren na overleg in de schoolraad en het ABOC.

25 Goedkeuring facultatieve vrije dagen schooljaar 2016-2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/97/7 van 17.06.1997 betreffende de personeelsformatie in het Gewoon
Basisonderwijs;
Gelet op het decreet betreffende medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs van 23.10.1991;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.04. 1991 tot organisatie van het schooljaar in
het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd,
erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het advies van de schoolraad van 26.04.2016;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het afzonderlijk bijzonder
onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van 26.04.2016 met het tot stand
komen van een protocol van akkoord tot gevolg;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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.

De facultatieve vrije dagen voor schooljaar 2016-2017 goed te keuren.
Donderdag 10.11.2016
Dinsdag 02.05.2017.

26 Goedkeuring extra-muros activiteiten schooljaar 2016-2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/9 betreffende de personeelsformatie in het gewoon
Basisonderwijs;
Gelet op het decreet betreffende medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs van 23.10.1991;
Gelet op de omzendbrief BaO/2001/13 betreffende de extra-muros activiteiten;
Gelet op de omzendbrief BaO/2007/05 betreffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs in het
bijzonder punt 3.3.;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het advies van de schoolraad van 26.04.2016;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het ABOC voor het gesubsidieerd
officieel onderwijs van 26.04.2016 met het tot stand komen van een protocol van akkoord tot gevolg;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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.

De extra-murosactiviteiten voor schooljaar 2106-2017 goed te keuren.
Plattelandsklas Keiberg
Datum : 12 september 2016 – 16 september 2016
De Boerekreek Sint-Jan-in-Eremo
Zeeklas Testelt
Datum : 19 september 2016 – 23 september 2016
Het Reigersnest St.Idesbald – Koksijde
Plattelandsklas Zichem
Datum : 26 september 2016 – 30 september 2016
De Boerekreek Sint-Jan-in-Eremo.

27 Straatnaamgeving - Abdijvest Averbode.
Gelet op het Gemeentedecreet 17.05.2005;
Gelet op het decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen;
Overwegende dat het aangewezen is het plein aan de abdij gesitueerd langs de Herseltsebaan van
een naam te voorzien;
Overwegende dat bij de vaststelling van de naam bij voorkeur wordt geput uit gegevens van de
plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde;
Overwegende dat het voornemen tot straatnaamgeving gepubliceerd werd aan het gemeentelijk
uithangbord op 23.02.2016 en dat tegelijkertijd advies ingewonnen werd bij de Heemkundige kring van
Averbode en de Stedelijke cultuurraad;
Overwegende dat we een suggestie toegestuurd kregen van mevrouw Venken, nl. Uitgeverijplein;
Overwegende het advies van Kjell Corens, ondervoorzitter van de Heemkundige kring van Averbode,
om het plein “Abdijvest” te noemen;
Overwegende het advies van Alex Van Nijlen, voorzitter van de Cultuurraad, die zich aansluit bij het
advies van mevrouw Venken, nl. Uitgeverijplein;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 11.04.2016 het voorstel
van de Heemkundige kring heeft aangenomen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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. Aan het abdijplein, gelegen langs de Herseltsebaan te Averbode, wordt de naam “Abdijvest”
gegeven.

28 Straatnaamgeving Pastorie Okselaar.
Gelet op het Gemeentedecreet 17.05.2005;
Gelet op het decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen;
Overwegende dat aan de toegangsweg naar het woonproject pastorie te Okselaar’ (inrit
Brabantsebaan naast de pastorie) een naam moet toegekend worden;
Overwegende dat bij de vaststelling van de naam bij voorkeur wordt geput uit gegevens van de
plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde;
Overwegende dat de Stedelijke Cultuurraad en de vzw Heemkundige kring Averbode om advies werd
gevraagd;
Overwegende dat het voornemen tot straatnaamgeving gepubliceerd werd aan het gemeentelijk
uithangbord op 23.02.2016 en dat tegelijkertijd advies ingewonnen werd bij de Heemkundige kring van
Averbode en de Stedelijke cultuurraad;
Overwegende het advies van Kjell Corens, ondervoorzitter van de Heemkundige kring van Averbode,
om de straat “Witgoor” te noemen;
Overwegende het advies van Alex Van Nijlen, voorzitter Cultuurraad, om de straat “Kleine
Brabantsebaan” te noemen;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 11.04.2016 het voorstel
van de Heemkundige kring van Averbode heeft aangenomen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,

Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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. Aan de toegangsweg, inrit gelegen naast de pastorie te Okselaar, wordt de naam “Witgoor”
gegeven.

29 Definitieve aanvaarding RUP zonevreemd woonlint Bredeveldstraat.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27.02.2006 tot opmaak
van verschillende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen waaronder het RUP woonlinten;
Overwegende dat voor de Bredeveldstraat een afzonderlijk gebiedsgericht RUP werd opgesteld om de
ontwikkelingsperspectieven van de zone-eigen en de zonevreemde woningen (in parkgebied) op
elkaar af te stemmen;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 26.11.2012 met betrekking tot het ontwerp RUP
zonevreemd woonlint Bredeveldstraat;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14.09.2015 waarbij het ontwerp RUP zonevreemd
woonlint Bredeveldstraat voorlopig werd aanvaard;
Gelet op het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP zonevreemd woonlint Bredeveldstraat dat
georganiseerd werd van 09.10.2015 tot 09.12.2015 te 10 uur;
Gelet op het advies van de Deputatie van Vlaams-Brabant van 26.11.2015, kenmerk RMT-RO-RUP2015113-SHZ-Zonevreemd woonlint Bredeveldstraat-oo, met betrekking tot het openbaar onderzoek
over het ontwerp van RUP zonevreemd woonlint Bredeveldstraat;
Overwegende dat geen advies werd uitgebracht door het Departement RWO, Ruimtelijke Ordening
Vlaams-Brabant, met betrekking tot het openbaar onderzoek over het ontwerp van RUP zonevreemd
woonlint Bredeveldstraat;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek vijf bezwaarschriften / opmerkingen / suggesties
werden ingediend;
Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 29.02.2016;
Overwegende dat volgens de brief van 29.08.2011 van het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie, de opmaak van een plan-Mer niet nodig is;
Gelet op het bijgevoegde, aangepaste ontwerpdossier m.b.t. het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan zonevreemd woonlint Bredeveldstraat;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemd woonlint Bredeveldstraat, zoals
bijgevoegd, definitief te aanvaarden.
Art. 2.
Deze beslissing zal samen met de voorgeschreven stukken voor goedkeuring toegezonden
worden aan de Deputatie van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

Art. 3.

Afschrift van deze beslissing en het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening wordt gezonden aan Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren
Lokaal, Diestsepoort 6 bus 91 te 3000 Leuven.

30 Definitieve aanvaarding RUP uitbreiding bedrijventerrein Schuttersveld.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Scherpenheuvel-Zichem;
Gele op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27.02.2006 tot opmaak
van verschillende gemeentelijke uitvoeringsplannen waaronder het RUP uitbreiding bedrijventerrein
Schuttersveld;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 26.11.2012 met betrekking tot het ontwerp RUP
uitbreiding bedrijventerrein Schuttersveld;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14.09.2015 waarbij het ontwerp RUP uitbreiding
bedrijventerrein Schuttersveld voorlopig werd aanvaard;
Gelet op het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP uitbreiding bedrijventerrein Schuttersveld dat
georganiseerd werd van 09.10.2015 tot 09.12.2015 te 10 uur;
Gelet op het advies van de Deputatie van Vlaams-Brabant van 03.12.2015, kenmerk: RMT-RO-RUP2015115-SHZ-uitbreiding bedrijventerrein Schuttersveld-oo, met betrekking tot het openbaar
onderzoek over het ontwerp RUP uitbreiding bedrijventerrein Schuttersveld;
Overwegende dat geen advies werd uitgebracht door het Departement RWO, Ruimtelijke Ordening
Vlaams-Brabant, met betrekking tot het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP uitbreiding
bedrijventerrein Schuttersveld;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 22 schriftelijke bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 29.02.2016;
Overwegende dat volgens de brief van 12.07.2011 van het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie, de opmaak van een plan-Mer niet nodig is;
Gelet op het bijgevoegde, aangepaste ontwerpdossier m.b.t. het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan uitbreiding bedrijventerrein Schuttersveld;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uitbreiding bedrijventerrein Schuttersveld, zoals
bijgevoegd, definitief te aanvaarden.
Art. 2.
Deze beslissing zal samen met de voorgeschreven stukken voor goedkeuring toegezonden
worden aan de Deputatie van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
Art. 3.
Afschrift van deze beslissing en het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening wordt gezonden aan Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren
Lokaal, Diestsepoort 6 bus 91 te 3000 Leuven.

31 Definitieve aanvaarding RUP zonevreemd woonlint Oude Baan - N127.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27.02.2006 tot opmaak
van verschillende gemeentelijke uitvloeringsplannen waaronder het RUP woonlinten;
Overwegende dat voor het woonlint Oude Baan – N127 een afzonderlijk gebiedsgericht RUP werd
opgesteld om de ontwikkelingsperspectieven van de zone-eigen en de geclusterde zonevreemde
woningen (in agrarisch gebied) op elkaar af te stemmen;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 26.11.2012 met betrekking tot het ontwerp RUP
zonevreemd woonlint Oude Baan – N127;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14.09.2015 waarbij het ontwerp RUP zonevreemd
woonlint voorlopig werd aanvaard;
Gelet op het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP zonevreemd woonlint Oude Baan – N127 dat
georganiseerd werd van 09.10.2015 tot 09.12.2015 te 10 uur;
Gelet op het advies van de Deputatie van Vlaams-Brabant van 26.11.2015, kenmerk RMT-RO-RUP2015114-SHZ-Zonevreemd woonlint Oude Baan N127-oo, met betrekking tot het openbaar onderzoek
over het ontwerp RUP zonevreemd woonlint Oude Baan – N127;
Overwegende dat geen advies werd uitgebracht door het Departement RWO, Ruimtelijke Ordening
Vlaams-Brabant, met betrekking tot het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP zonevreemd
woonlint Oude Baan – N127;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek één schriftelijk bezwaarschrift werd ingediend;
Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 29.02.2016;
Overwegende dat volgens de brief van 12.07.2011 van het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie, de opmaak van een plan-Mer niet nodig is;
Gelet op het bijgevoegde, aangepaste ontwerpdossier m.b.t. het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan zonevreemd woonlint Oude Baan – N127;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemd woonlint Oude Baan – N127, zoals
bijgevoegd, definitief te aanvaarden.
Art. 2.
Deze beslissing zal samen met de voorgeschreven stukken voor goedkeuring toegezonden
worden aan de Deputatie van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
Art. 3.
Afschrift van deze beslissing en het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening wordt gezonden aan Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren
Lokaal, Diestsepoort 6 bus 91 te 3000 Leuven.

32 Definitieve aanvaarding RUP zonevreemd woonlint N10 - Oost.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27.02.2006 tot opmaak
van verschillende gemeentelijke uitvoeringsplannen waaronder het RUP woonlinten;
Overwegende dat voor de N10 – Oost (gedeelte Diestsestraat) een afzonderlijk gebiedsgericht RUP
werd opgesteld om de ontwikkelingsperspectieven van de zone-eigen en de zonevreemde woningen
(in agrarisch gebied) op elkaar af te stemmen;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 26.11.2012 met betrekking tot het ontwerp RUP
zonevreemd woonlint N10 – Oost;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14.09.2012 met betrekking tot het ontwerp RUP
zonevreemd woonlint N10 – Oost dat georganiseerd werd van 09.10.2010 tot 09.12.2015 te 10 uur;
Gelet op het advies van de Deputatie van Vlaams-Brabant van 26.11.2015, kenmerk: RMT-RO-RUP2015112-SHZ-Zonevreemd woonlint N10 Oost-oo, met betrekking tot het openbaar onderzoek over
het ontwerp RUP zonevreemd woonlint N10 – Oost;
Overwegende dat volgens voornoemd advies van de Deputatie van Vlaams-Brabant geen woningen
mogen gebouwd worden op de percelen 412L, 144F en 158Z;
Overwegende dat de stad een uitzondering wenst te maken op bovenstaande regel gezien deze
percelen gelegen zijn binnen een bestaande huizengroep en bebouwing op deze percelen ruimtelijk
verantwoord is (zie motivatie in het bijgevoegd rapport pag. 35-36);
Overwegende dat geen advies werd uitgebracht door het Departement RWO, Ruimtelijke Ordening
Vlaams-Brabant, met betrekking tot het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP zonevreemd
woonlint N10 – Oost;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 14 schriftelijke bezwaarschriften / opmerkingen /
suggesties werden ingediend;
Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 29.02.2016;
Overwegende dat volgens de brief van 29.08.2011 van het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie, de opmaak van een plan-Mer niet nodig is;
Gelet op het bijgevoegde, aangepaste ontwerpdossier m.b.t. het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan zonevreemd woonlint N10 – Oost;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemd woonlint N10 – Oost, zoals
bijgevoegd, definitief te aanvaarden.
Art. 2.
Deze beslissing zal samen met de voorgeschreven stukken voor goedkeuring gezonden
worden aan de Deputatie van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
Art. 3.
Afschrift van deze beslissing en het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening wordt gezonden aan Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren
Lokaal, Diestsepoort 6 bus 91 te 3000 Leuven.

33 Goedkeuring ontwerpakte met betrekking tot de overname van de wegenis in de
verkaveling Stenen Molen (fase 1).
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de vraag van de bvba Project Management Investmen & Consulting (afgekort PMIC) met
maatschappelijke zetel Maria-Theresiastraat 36 te 3000 Leuven, de bv ovv cvba met een sociaal
oogmerk Diest Uitbreiding met maatschappelijke zetel Bergveld 29 te 3290 Diest en de bv ovv cvba
met een sociaal oogmerk Sociaal Wonen arro Leuven (afgekort SWaL) met maatschappelijke zetel
Wijgmaalsesteenweg 18 te 3020 Herent, om over te gaan tot gratis grondafstand van de wegenis in
e
de nieuwe verkaveling Stenen Molen (fase 1), kadastraal gekend als 1 afdeling sectie A nr. 302m
Overwegende dat de grondafstand als voorwaarde werd opgelegd in de verkavelingsvergunning met
referte 5.00/24135/1000063.1, afgeleverd aan PMIC;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29.10.2009 houdende de goedkeuring van het tracé
van de wegenis zoals voorgesteld op het verkavelingsplan en de gratis grondafstand van de stroken
grond tussen de rooilijnen bestemd om ingelijfd te worden in het openbaar domein;
Gelet op het opmetingsplan van 15.11.2012, opgemaakt door dhr. Dirk Vanderwegen, landmeterexpert, Rotspoelstraat 160 te 3001 Heverlee, waarop de af te stane percelen staan afgebeeld als loten
37 en 38 en waaruit blijkt dat de oppervlakte 1ha11a11ca bedraagt;

Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat
46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem met betrekking tot de gratis grondafstand;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
e
Art. 1.
De strook grond, gekadastreerd 1 afdeling sectie A nr. 302m, zoals afgebeeld op het
opmetingsplan van 15.11.2012 als loten 37 en 38, opgemaakt door dhr. Dirk Vanderwegen,
landmeter-expert, Rotspoelstraat 160 te 3001 Heverlee met een oppervlakte van
1ha11a11ca en eigendom van bvba Project Management Investmen & Consulting (afgekort
PMIC) met maatschappelijke zetel Maria-Theresiastraat 36 te 3000 Leuven, de bv ovv cvba
met een sociaal oogmerk Diest Uitbreiding met maatschappelijke zetel Bergveld 29 te 3290
Diest en de bv ovv cvba met een sociaal oogmerk Sociaal Wonen arro Leuven (afgekort
SWaL) met maatschappelijke zetel Wijgmaalsesteenweg 18 te 3020 Herent, wordt kosteloos
overgenomen.
Art. 2.
Deze verwerving geschiedt om reden van openbaar nut om ingelijfd te worden in het
openbaar domein.
Art. 3.
De ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat
46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van
deze beslissing.

34 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: "Aankoop van brandstoffen voor het wagenpark via
tankkaarten voor een periode van 4 jaar".
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van brandstoffen voor het wagenpark via
tankkaarten voor een periode van 4 jaar” een bestek met nr. TD/IP/05 werd opgesteld;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Diesel), raming: € 98.560,00 excl. btw of € 119.257,60 incl. 21% btw
* Perceel 2 (Gasolie verwarming extra), raming: € 20.020,00 excl. btw of € 24.224,20 incl. 21% btw
* Perceel 3 (Super zonder lood 95 RON), raming: € 2.695,00 excl. btw of € 3.260,95 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 121.275,00 excl. btw of €
146.742,75 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de budgetten van 2016 - 2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, 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.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/IP/05 en de raming voor de opdracht
“Aankoop van brandstoffen voor het wagenpark via tankkaarten voor een periode van 4
jaar”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 152.593,31 excl. btw of € 184.637,91 incl. 21% btw.
Art. 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Art. 3.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art. 4.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de budgetten van 2016 - 2019.

M1 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de Heuvelweg.
Mondelinge vraag van raadslid Marc Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn eerste vraag gaat over dienstverlening en taakuitvoering. Het gaat over de Heuvelweg. Dat is
nog een zandweg. Op het einde van de weg zijn er bewoners die klagen dat er veel putten zijn. De
putten verzamelen water zodat het mobiel verkeer daar zeer lastig is. De mensen vragen gewoon om
die gaten met een schop op te vullen.
Maar er is een tweede punt namelijk dat die weg blijkbaar niet meer bestaat. Twee jaar terug heb ik
dat straatnaambord gevonden en aan de technische dienst afgeleverd. Dat was verdwenen omdat die
paal omver gereden was. Ondertussen staat dat nog altijd niet terug.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Is dat de kant van de Groenhoef?’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Ja, de kant van de Groenhoef.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende het Familieheem.
Mondelinge vraag van raadslid Marc Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn tweede vraag handelt over het familieheem te Schoonderbuken. Ik heb de notulen hieromtrent
gelezen. We kunnen alleen maar aanmoedigen dat daar iets gaat gebeuren.
We stellen ons echter een aantal vragen over de oplossing die daar geboden wordt omdat men een
optie neemt die iets totaal nieuw is. De optie is dat men een erfpachtovereenkomst probeert te regelen
via de stedelijke notaris, wat logisch is.
Het tweede punt dat interessant is in het dossier is dat het uiteindelijk eigendom is van de stad. Er is
daar jaren discussie over geweest. Blijkbaar is dat door het recht van natrekking eigendom van de
stad.
Het derde punt dat interessant is en daar gaat de bedenking over is dat de notaris in samenwerking
met de stad en de parochieploeg een akte gaat opmaken. Eigenaardig genoeg heeft de parochieploeg
ook een statuut. Dat is een statuut dat uitgeschreven is in 2007. Deze parochieploeg maakt deel uit
van de VZW Parochiale Werken Diest. Zij zijn opgericht volgens het burgerlijk recht maar werken
volgens het kerkelijk recht.

Wat ons verontrust is niet de oplossing die gegeven wordt maar wel om er goed over na te denken
over de mensen die het contract gaan tekenen: gaat dit om de mensen als individu of de mensen die
deel uit maken van de parochieploeg.
Het tweede punt is, éénmaal de overeenkomst getekend is, welk canonrecht ze gaan betalen aan de
stad. Ik ken het bedrag niet en zou het graag weten.
Het derde punt dat erin zit is dat éénmaal de overdracht gebeurd is naar de parochie toe, zullen zij
deze gemeentelijke locatie kunnen uitbaten. Mijn vraag is hoe zit het met de inkomsten en de kosten?
Indien er winsten zijn naar wie gaan die dan? Exploitatiekosten en investeringskosten, door wie
moeten die gedragen worden?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Inderdaad, iedere parochie ressorteert onder, in dit geval, de VZW Parochiale Werken Gewest Diest.
Ik neem aan dat wij uiteindelijk een overeenkomst moeten afsluiten met de VZW Parochiale Werken
Gewest Diest en niet met de parochieploeg. De mensen van de parochie moeten daar ook
verantwoording afleggen. Zij worden gepatroneerd. Zij moeten ook het fiat krijgen om dat te doen.
Wat de canon betreft, dat is ook afgesproken. Wij hebben niet de bedoeling om daar veel op te leggen
als gemeente. We zouden dat heel beperkt houden. We gaan daar geen zwaar bedrag op plakken
omdat we ook weten wat die mensen allemaal al doen. Het is een bestaande situatie die we juridisch
duidelijker gaan maken. Het is inderdaad eigendom van de stad. We willen dat regulariseren.
Wat de tarieven betreft en dat soort zaken, dat moet allemaal in de overeenkomst bedongen worden.
Ze mogen dat niet tegen woekertarieven ter beschikking gaan stellen. Zover zijn we nog niet. We
hebben enkel nog maar principieel gesproken.
Met het voorstel van de notaris gaan we verder rond de tafel zitten.
Dat moeten we sowieso voorleggen aan de gemeenteraad. We moeten eerst een ontwerp hebben en
nog met de mensen rond de tafel zitten. Het zal er vanaf hangen hoe snel we een akkoord bereiken
wanneer we naar de gemeenteraad kunnen komen. Ik had de indruk dat ze principieel wel akkoord
zijn.
De mensen daar doen dat goed. Ze hebben ook heel wat vernieuwingen aangebracht aan het gebouw
in eigen beheer. Dat is hier ook al geweest, met de begrotingsbesprekingen, we hebben een kleine
toelage gegeven voor de toestellen. We gaan nu ook de muur achteraan herstellen. Die kleine dingen
doen we ondertussen al wel.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende het kerkenplan.
Mondelinge vraag van raadslid René Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Heeft het schepencollege het kerkenplan ontvangen?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wij hebben het kerkenplan nog niet ontvangen. Wij hebben wel al een afspraak gemaakt met het
Centraal Kerkbestuur.
Op 1 of 2 juni komen wij samen en daar zal ons dat overhandigd worden.
Nog even afwachten dus.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende zone 30 in Zichem.
Mondelinge vraag van raadslid René Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Er is in Zichem zone 30 ingevoerd. Dit is een heel schoon initiatief maar als je dan ziet hoe die
wielerterroristen, al dan niet onder invloed van epo, tussen al de voertuigen door vliegen.
Dat zijn daar serieuze problemen.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ja, die rijden hier meer dan 30.
Het Gewest heeft dit ingevoerd, een beetje ongelukkig. Wij zijn hier als bestuur uiteraard met akkoord
gegaan. Maar er moeten nog vele andere dingen gebeuren.
Aan de Hemmekes moet nog de wegversmalling gemaakt worden, er moeten nog zebrapaden komen,
er moeten nog fietssuggestiestroken komen. Men had dit beter allemaal tegelijk gedaan.

Wij zijn al content dat ze eraan begonnen zijn.
Het is een beetje ongelukkig dat ze dit niet allemaal samen gedaan hebben maar goed, wij waren hier
reeds 4 jaar op aan het wachten.
Men heeft ons beloofd, nu zijn ze nutsleidingen aan het leggen, dat ze op 30 mei zouden starten met
de eigenlijke werken en dan gaat dit een heel ander beeld geven. Nu staat dat bord daar totaal
verloren. Op het wegdek zie je daar niets van. Dat is zoals je op een autostrade 60 km per uur zou
rijden.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende de weg aan Op 't Hof.
Mondelinge vraag van raadslid René Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik verwijs naar de gemeenteraad van maart 2014. Het gaat over de weg tussen Frans Smeyersstraat
en de Groensstraat en de Groenstraat en Op ’t Hof. Het gaat hier over die bewuste weg waar jullie ter
plaatse geweest zijn en afgestapt. Wij zijn daar ook ter plaatse geweest en de boer heeft nog altijd de
weg omgeploegd.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ja, dat moeten wij een keer terug nachecken.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Inderdaad, wij moeten aan de boer vragen of hij die gleuf open laat.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De mensen zijn aangeschreven.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat is ondertussen reeds gebeurd door de technische dienst.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We hebben een brief gestuurd.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende de werken op de site Gemoets.
Mondelinge vraag van raadslid Joris De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik wil mijn vraag richten aan de schepen van Ruimtelijke Ordening.
Er is gestart met de inbreidingswerken te Scherpenheuvel centrum.
Nu vroeg ik mij af of er specifieke maatregelen genomen zijn of opgelegd zijn qua regenwaterafvoer,
riolering voor het groot aantal woningen dat hier gaat bijkomen. Ik kan mij indenken dat de
infrastructuur die er tot nu toe is niet zomaar een extra aankoppeling voor toch wel een grote tak
toelaat.’
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat klopt, dat is één van de punten die moeten bekeken worden.
Op dit moment, en dat hebben wij toegestaan, is er alleen een bouwvergunning voor de kant van de
Basilieklaan omdat het daar eenvoudig is op te lossen.
Voor het grote project hebben wij een integrale bouwvergunning gevraagd waar de
waterproblematiek, de mobiliteitsproblematiek, de timingsproblematiek allemaal moet inzitten. Ik
verwacht die in het najaar. Die mensen springen wel eens binnen als er specifieke problemen zijn.
Wij zitten er nu mee samen om ons project aan te koppelen maar dat zijn die nu aan het concipiëren.
Ik moet zeggen over de eigenaar spreek ik mij niet uit. Over de manier waarop dit wordt aangepakt
door de architect ben ik zeer tevreden en ik hoop dat men daar met een goed voorstel komt over
verschillende zaken. Dat is iets dat wij uiteraard in de gaten houden.
Maar dat ze daar met voorstellen komen over een manier van aanpak van verschillende zaken: het
najaar.
Het concept is in ieder geval toch heel mooi van opvatting. Je kan dit inzien bij Patrick op de dienst
stedenbouw.

Het grotere geheel moet nog bekeken worden en daar komt heel wat meer bij kijken.
Voor het grote project hebben wij een integrale bouwvergunning gevraagd.’

M7 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende cijfers inzake leefloon en
huurwaarborgen.
Mondelinge vraag van raadslid Joris De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik had nog een vraag voor de schepen van sociale zaken in twee delen, niet om nu direct op te
antwoorden maar om mij de cijfers te bezorgen.
Kun je mij de cijfers bezorgen van het aantal mensen die een leefloon krijgen, de meest recente van
eind april 2016 en van een jaar terug nl. eind april 2015 maar dan wel opgesplitst volgens nationaliteit,
nl. Belg of niet Belg en ook hetzelfde voor het aantal huurwaarborgen.’
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx namens het college van burgemeester en
schepenen:
‘U zegt zelf ‘bezorg me dat’ want u begrijpt dat ik die niet bij me heb.
Het jaarverslag is bijna klaar. Dan kan u de cijfers vergelijken van de twee laatste jaarverslagen.
Wij zullen u die antwoorden laten bezorgen door de diensten van het OCMW, ik neem aan dat die
vraag gericht is aan het O.C.M.W.’

M8 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende het vervoersplan van de NMBS.
Mondelinge vraag van raadslid Paul Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb vernomen dat de NMBS bezig is met het opstellen van een nieuw vervoersplan en dat die
bezig zijn met het contacteren van de burgemeesters waar een station op het grondgebied is.
Ik weet nu niet of er al contact geweest is met de NMBS?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Vorige week woensdag is er een vergadering in Leuven geweest, ik ben daar niet naartoe kunnen
gaan. Die uitnodiging is heel laat gekomen. Die is door de Gouverneur gestuurd geweest namens de
NMBS.
Er zat ook geen planning bij. Ik heb wel van een aantal collega’s vernomen, dat is heel rudimentair.
Ik was nu wel zinnens om dat voorstel van plan op te vragen. Dat plan was ook niet meegestuurd.
Er gaat wel een vervolg hierop komen en ik ga zeker proberen hier naar toe te gaan.
Ik weet er voor de rest niets van.’
Raadslid Paul Boschmans:
‘De bezorgdheid van veel pendelaars van onze gemeente is uiteraard dat het vorige vervoersplan veel
beter was. Er was uiteraard een rechtstreekse verbinding in de spits van Zichem - Testelt en zo naar
Brussel, terwijl dat nu niet meer mogelijk is.
Je moet nu altijd overstappen in Leuven met de nodige miserie van dien.
Misschien is het nu het moment aan de Burgemeester om daar eens op aan te dringen.’
De Burgemeester:
‘We hebben niet anders gedaan de voorbije jaren. De loketsluiting hebben we niet kunnen tegen
houden. We hebben altijd geijverd dat er stopplaatsen blijven, ook in het weekend.
We hebben nu de mooie parkings. Er stappen elke dag, ik geloof, 700 mensen op. Dat is niet niks.
De rechtstreekse verbinding is over 2 jaar afgeschaft, maar ik hoor nu wel dat er toch meer
mogelijkheden zijn qua overstappen in Aarschot.
Wij zullen zeker proberen te behouden wat er nu is of zelfs wat te verbeteren.’
Raadslid Paul Boschmans:
‘Ik hoor van insiders dat er toch wat mogelijk zou zijn bij de NMBS.’
Antwoord van de burgemeester:

‘We moeten eerst het plan kunnen inkijken. Momenteel zijn er enkel een aantal principes. Dan kunnen
we zeker reageren. Het nieuwe plan zou ingaan december 2017. Dat is niet ver meer af.’
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx:
‘Het is belangrijk dat je ook jou insiders inschakelt om dit te bereiken.’
Raadslid Paul Boschmans:
‘Die hebben het daar niet voor het zeggen.’

M9 Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende bevlagging gebouwen.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn eerste vraag gaat over de bevlagging van de gebouwen. Onze gemeente is een toeristische
trekpleister. Als ik voorbij sommige gemeentelijke gebouwen rijdt, valt het mij op dat de vlaggen er
helemaal uitgerafeld bij hangen. bv. Huize Ernest Claes, dit is gewoon een schande.
Vroeger was dat een doodzonde als voor één mei, de bevlagging niet in orde was.
Misschien de gebouwen eens allemaal laten nazien naar de vlaggen toe.’
Antwoord van schepen Lieve Renders:
‘Die vraag is reeds gesteld maar ze moesten nog een inventaris maken.’
Antwoord van raadslid Peter Cras:
‘De technische dienst weet dat allemaal perfect.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘O.k., ja we zullen dit laten controleren.’

M10

Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de zone 30 in Zichem.

Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik kom terug op zone 30 in Zichem. Deze is van kracht. Ze gaan daar een asverschuiving maken, op
zich vind ik dat zeer goed.
De parkeerplaatsen verdwijnen daar of niet? Twee of allemaal?’
Antwoord van schepen Van Meeuwen:
‘Normaal verdwijnen er maar 2 parkeerplaatsen.’
Antwoord van raadslid Peter Cras:
‘Dan ben ik verkeerd ingelicht, tegen mij heeft men gezegd ‘alles’.
Waarom zet het Gewest daar geen flitspaal. In Bekkevoort bv. heeft men wel een flitspaal gezet.
De zone 30, ik weet niet in hoeverre dat haalbaar is om dat te controleren. Waar gaat de politie zich
daar positioneren om te flitsen.’
Antwoord van schepen Nico Bergmans:
‘Dit is technisch zeer moeilijk omdat je daar te weinig rechte afstand hebt. Je kan daar niet met ieder
traditioneel middel gaan controleren. Er zullen wel toestellen zijn. Die toestellen hebben een bepaalde
rechte lijn nodig.’
De Burgemeester:
‘Wij zullen eerst proberen de zone 30 in orde te krijgen.’
Raadslid Peter Cras:
‘Ik denk dat je beter de zone 50 behoudt.
Waar gaat men flitsen?’
Antwoord van Burgemeester Claes:

‘Eigenlijk moet je je vraag richten aan het Gewest. Wij kunnen er zelf op aandringen.
Vraag van raadslid Peter Cras:
‘Ik ben al tweemaal voorbij gereden in de zone dertig. Dit is zeer gevaarlijk want van de andere kant
kwamen er ook auto’s af.
Dit heb ik vroeger nooit niet meegemaakt!’
Antwoord van de burgemeester:
‘Daarom moeten er dringend die structurele maatregelen genomen worden: fietssuggestiestroken, de
zebrapaden,..’
Vraag van raadslid P. Cras:
‘Een fietssuggestiestrook is dat een fietspad?’
Antwoord van N. Bergmans:
‘Neen.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Een fietspad is een fietspad, een fietssuggestiestrook is een fietssuggestiestrook.’

M11
Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de opruiming van de
asbestvervuiling na de brand in Park ter Heide.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Op Park ter Heide is er onlangs een brand geweest. Hoever staat het met de opruiming van de
asbestvervuiling na de brand op Park ter heide?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De vervuiling was zeer beperkt.
Aan de eigenares is gevraagd om een firma te laten komen. Ik weet niet of dit ondertussen gebeurd is.
Ik neem aan van wel.
Het naastliggend perceel van de buur heeft de brandweer opgeruimd.
Het beperkt zich dus tot het perceel waar de brand gebeurd is. Die mevrouw heeft toen contact
genomen met de verzekering. Ik neem aan dat dit in uitvoering is.’
Raadslid Peter Cras:
‘Zijn er in de naburige tuinen metingen gebeurd?’
De Burgemeester:
‘Nee. De brandweer heeft alles geïnspecteerd op het moment zelf.
De conclusie was dat enkel het naastliggend perceel en het perceel van de brand zelf getroffen was.
Het naastliggend perceel hebben ze opgeruimd.
Raadslid Peter Cras:
‘Waarom waren er 80 of 100 mensen geëvacueerd?’
De Burgemeester:
‘Op dat moment weet je ook niet alles exact. Je weet niet hoe lang die brand gaat duren. Wij weten
ook niet waar er zich juist asbest bevindt.
Je kan pas achteraf zien wat er is uitgestoten en wat niet.
Ik wil wel navragen bij die mevrouw of het opgeruimd is. Dit zou door een firma moeten opgeruimd
zijn. Dat zit ook in de brandverzekering.’
Raadslid Peter Cras:
‘U had op dat moment als burgemeester een firma kunnen vorderen. U bent daartoe bevoegd. En
daarna kan u het factuur verhalen op de eigenaar.
Er heeft zich op dat moment zelfs een firma aangeboden, wel niet bij u.’

De Burgemeester:
‘U bent zelf bij de brandweer. Er zijn specialisten van de brandweer die zeggen ‘Voila, op die manier
kan je dat aanpakken.’. Die hebben dat onderzocht. De eigenaar is gecontacteerd met de verplichting
dat ze contact moet opnemen met de verzekering en een firma voor asbestbestrijding.
Als ik weet dat de eigenaar dat doet en de brandverzekering tussen komt in de onkosten dan ga ik
zeker geen firma vorderen om die mevrouw de duivel aan te doen.
Aangezien je van de brandweer bent zou je dat moeten weten. Tenzij het hoogdringend is, dan kan
men een firma vorderen.
Ik stel voor dat je contact opneemt met de collega’s van de brandweer voor info.’

M12
Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de turnzaal in de Oranjestraat te
Zichem.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag betreffende de turnzaal in de Oranjestraat te Zichem.
De stad heeft geen geld. Hier hebben ze over twee maanden een nieuw dak opgelegd.’
Antwoord van schepen Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Neen, dit is gewoon hersteld.’
Raadslid Peter Cras:
‘Wat stelt die gewone herstelling voor?’
De Burgemeester:
‘De bedekking.’
Raadslid Peter Cras:
‘Is het volledige dakbedekking?’
Schepen Van Meeuwen:
‘Neen, een herstelling die al lang gepland geweest is. Dat had niets te maken met die koepel. Dat is
het stuk aan de toiletten.’
Raadslid Peter Cras:
‘O.k., dit komt dan niet in de zone waar de koepel gaat komen?’
Schepen Van Meeuwen:
‘Ik denk het niet, misschien een klein stukje overlapping.’
Raadslid Peter Cras:
‘Hoe zit het dan met de garanties van hetgeen er nu is uitgevoerd als er overlapping is?’
Burgemeester:
‘Dat moet dan op dat moment bekeken worden.’
Vraag van raadslid Peter Cras:
‘Waarom is dat niet samen gedaan?’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen.
‘Het eerste was al gegund en dan hadden we contractbreuk.’

M13
Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende het afvoeren van het slib van de
veegwagen.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:

‘Ik heb een vraag betreffende de beperkte milieuvergunning van het stadsmagazijn. Daar staat ook
een ontwateringscontainer waar het slib wordt naar toe gevoerd van de veegwagen. Zit dat nog in de
de milieuvergunning?’
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Slib van de veegwagen. Volgens mij voeren we dat af. Als we dat nog doen, staat het erin. Ik weet dat
niet van buiten.’
Raadslid Peter Cras:
‘Dat wordt eerst daar gestort. Dat ontwatert daar via de installatie. Wordt dat allemaal afgevoerd?
Ik zou dat graag tegen de volgende raad weten.’
De Burgemeester:
‘We gaan U op de hoogte brengen.’

De vergadering wordt gesloten om 22.12 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris
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